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Anabolismo nuclear e síntese proteica 

 

Resumo 

 

O DNA e o RNA são polímeros formados por monômetros denominados nucleotídeos. Os nucleotídeos são 

formados por: 

• Base nitrogenada: podem ser timina (T), guanina (G), adenina (A), citosina (C) e uracila (U). Uracila 

somente está presente no RNA, substituindo a timina, que é exclusiva de DNA. 

• Pentose: no RNA é a ribose e no DNA é a desoxirribose 

• Radical fosfato: o único componentes que não muda (PO4
3-) 

 
 

O pareamento das bases nitrogenadas na 

molécula de DNA se dá por: 

Adenina – Timina 

Citosina – Guanina 

Enquanto no RNA, há substituição de Timina por 

Uracila, logo: 

Adenina – Uracila 

Citosina – Guanina 

 

Citosina e guanina são ligadas por três ligações de Hidrogênio, enquanto adenina e timina apenas por duas, 

sendo então mais fácil romper a ligação entre elas. As bases também podem ser classificadas de acordo 

com a quantidade de anéis aromáticos, podendo ser púricas (Adenina e Guanina) ou pirimídicas (Timina, 

Uracila e Citosina). 
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O anabolismo celular e a síntese de proteínas ocorre em todas as células nucleadas existentes em nosso 

organismo. Possuem as seguintes etapas: 

 

• Autoduplicação ou replicação: é o processo pelo qual a partir de uma molécula de DNA é formado outra 

molécula de DNA. Algumas enzimas atuam neste processo como DNA girase, DNA helicase e  DNA 

polimerase. A autoduplicação é SEMICONSERVATIVA. 

 

 

 

• Transcrição: processo no qual uma fita de DNA serve como molde para a produção de um RNA. A enzima 
RNA polimerase faz a leitura do DNA e, através do pareamento de bases nitrogenadas, define a sequência 
que integrará a fita única de RNAm que será formada. 

 

 

 

 

• Splicing: processo no qual há a remoção de íntrons de um RNA, permanecendo somente os éxons para 

a tradução em proteínas. Os seres procariontes não realizam este processo. 
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• Splicing Alternativo: processo que cria muitas proteínas diferentes, só por variar o composição dos 

éxons do RNA 

 

 

 

• Tradução: processo pelo qual o RNA é traduzido em proteínas. Para isso é necessário que haja um 

ribossomo para realizar a tradução, vários RNAt (transportador) que transportam aminoácidos ao 

ribossomo e o RNAm (mensageiro) que traz a mensagem do núcleo (sequência de códons) 

determinando a proteína que será formada. 

 

 

 

Cada códon possui 3 bases nitrogenadas e são reconhecidos por um anticódon correspondente. A síntese 

proteica sempre começa com um códon de iniciação (start), que codifica o aminoácido metionina (AUG). Já 

os códons de parada (stop) da tradução podem ser UAA, UAG e UGA, que não codificam aminoácidos. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

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

 

1. João ficou intrigado com a grande quantidade de notícias envolvendo DNA: clonagem da ovelha Dolly, 

terapia gênica, testes de paternidade, engenharia genética, etc. Para conseguir entender as notícias, 

estudou a estrutura da molécula de DNA e seu funcionamento e analisou os dados do quadro a seguir. 

 

Em I está representado o trecho de uma molécula de DNA. Observando o quadro, pode-se concluir que 

a) a molécula de DNA é formada por duas cadeias caracterizadas por sequências de bases 

nitrogenadas. 

b) na molécula de DNA, podem existir diferentes tipos de complementação de bases nitrogenadas. 

c) a quantidade de A presente em uma das cadeias é exatamente igual à quantidade de A da cadeia 

complementar. 

d) no processo de mitose, cada molécula de DNA dá origem a 4 moléculas de DNA exatamente iguais. 

e) no processo II temos a representação da autoduplicação, formando duas fitas de DNA. 

 

2. Uma proteína X codificada pelo gene Xp é sintetizada nos ribossomos, a partir de um RNAm. Para que 

a síntese aconteça, é necessário que ocorram, no núcleo e no citoplasma, respectivamente, as etapas 

de: 

a) Iniciação e transcrição. 

b) Iniciação e terminação. 

c) Tradução e terminação. 

d) Transcrição e tradução. 

e) Tradução e splicing 
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3. Alguns antibióticos, como a eritromicina e o cloranfenicol, são utilizados no tratamento de doenças 

infecciosas, pois têm a capacidade de bloquear a síntese de proteínas nas bactérias, sem interferir nas 

células afetadas ou contaminadas. Com base nessas informações, é correto concluir que esses 

antibióticos atuam nas bactérias: 

a) Provocando a plasmólise das células. 

b) Impedindo a transcrição do DNA nuclear. 

c) Impedindo a transcrição ou a tradução no hialoplasma. 

d) Como agentes mutagênicos do DNA mitocondrial. 

e) Impedindo que os ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático atuem na montagem das 

proteínas. 

 

 

4. Na interfase, uma nova fita complementar de DNA é formada a partir de uma antiga, que apresenta a 

seguinte sequência de bases nitrogenadas: CATGCTTAC. Admitindo-se que a transcrição é feita da 

nova cadeia para o RNA mensageiro, este deverá apresentar a seguinte sequência de bases: 

a) GTACGAATG. 

b) GATGCTTAC. 

c) CTUGCUUTC. 

d) CAUGCUUAC. 

e) GUACGAAUG. 

  
 

5. Observe o esquema que representa de forma resumida uma etapa da síntese proteica que ocorre em 
uma célula eucariótica. 

 
 

Pode-se afirmar que a molécula indicada pela letra X corresponde ao: 

a) DNA e a sua sequência de códons seria ATG GTG TCG. 

b) DNA e a sua sequência de códons seria AUG GUG UCG. 

c) RNA mensageiro e a sua sequência de códons seria ATG GTG TCG. 

d) RNA mensageiro e a sua sequência de códons seria AUG GUG UCG. 

e) RNA transportador e a sua sequência de anticódons seria UAG GUG UCG 

  
 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2012/03/113.jpg
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6. Erros podem ocorrer, embora em baixa frequência, durante os processos de replicação, transcrição e 

tradução do DNA. Entretanto, as consequências desses erros podem ser mais graves, por serem 

herdáveis, quando ocorrem: 

a) na transcrição, apenas 

b) na replicação, apenas 

c) na replicação e na transcrição, apenas 

d) na transcrição e na tradução, apenas 

e) em qualquer um dos três processos  

 
 

7. O esquema a seguir representa a sequência de aminoácidos de um trecho de uma cadeia proteica e os 

respectivos anticódons dos RNA transportadores. 

 

 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência de códons do RNA mensageiro que participou dessa 

tradução. 

a) UUU CGT TTG UGC GUC. 

b) UUU CGA AAG UGC GUC. 

c) TTT CGT TTC TGC GTC. 

d) TTT CGA AAG TGC GTC. 

e) CCC TAC CCA CAT ACT. 

 
 

8. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas 

biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há três formas 

proteicas diferentes denominadas a, b e c. 

 
 

Depreende-se do modelo que 

a) a única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. 

b) o fluxo de informação genética, nos sistemas biológicos, é unidirecional. 

c) as fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. 

d) é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. 

e) a molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples 

linearizadas. 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2014/08/12.jpg
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9. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum 

momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi 

apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, 

que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson 

e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se 

replicar. Em 1958, Meselson e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio 

que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A 

partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa 

básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

 
Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os 

experimentos realizados por Meselson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à 

conclusão de que 

a) a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento 

parental é conservado. 

b) a replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais 

em cada uma das fitas. 

c) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-

sintetizada. 

d) a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental. 

e) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita 

codificadora. 

 
 

10. Uma mutação, responsável por uma doença sanguínea, foi identificada numa família. Abaixo estão 

representadas sequências de bases nitrogenadas, normal e mutante; nelas estão destacados o sítio de 

início da tradução e a base alterada. 

 

 
 
O ácido nucleico representado acima e o número de aminoácidos codificados pela sequência de bases, 

entre o sítio de início da tradução e a mutação, estão corretamente indicados em: 

a) DNA; 8. 

b) DNA; 24. 

c) DNA; 12. 

d) RNA; 8. 

e) RNA; 24. 
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Gabarito 

 

1. A 

Em I, observa-se duas sequências de bases, sendo estas complementares. O DNA é uma fita dupla. 

 

2. D 

A transcrição ocorre no núcleo, a tradução ocorre no citosol. 

 

3. C 

Bactérias não apresentam nem núcleo nem organelas membranosas citoplasmáticas, logo, os processos 

de transcrição e tradução ocorrem no citoplasma. 

 

4. D 

A fita de DNA a ser transcrita é GTACGAATG, a nova fita complementar a antiga, descrita no enunciado.  

 

5. D 

A imagem mostra a síntese de um RNAm (transcrição) e, pelo pareamento DNA – RNA, a sequência será 

AUG GUG UCG. 

 

6. B 

Erros na replicação do DNA são mantidos, ao contrário de erros na transcrição e na tradução, visto que 

há degradação do RNAm e da proteína formados. Quando ocorre um erro na replicação, quando esse DNA 

com erro se replicar novamente, ele formará novas fitas de DNA carregando o erro.  

 

7. B 

Os anticódons são trincas complementares aos códons de acordo com o pareamento das bases 

nitrogenadas no RNA, logo deve-se organizar as bases de maneira que elas fiquem respectivamente 

pareadas à sequencia descrita na questão. Com isso, temos a sequência descrita UUU CGA AAG UGC 

GUC. 

 

8. D 

A partir do mesmo RNAm transcrito, é possível obter várias proteínas traduzidas, devido ao splicing 

alternativo. 

 

9. C 

O experimento de Meselson-Stahl comprova a semiconservação da duplicação do DNA, demonstrando 

que, quando o DNA se duplica, as fitas da molécula original agem como molde para uma nova fita-filha. 

 

10. D 

A presença de uracila na fita confirma que trata-se de uma fita de RNA, e a cada trinca de bases, considera-

se um aminoácido, logo, entre o sítio de início (AUG) e a mutação indicada, há 8 aminoácidos a serem 

codificados. 
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Polialelia e sistemas sanguíneos 

 

Resumo 

 

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

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

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

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

 

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

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

aglutinina (anticorpo) de outro fenótipo sanguíneo. 

 

 

 

Transfusões: 

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

qualquer tipagem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Fator Rh 

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

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

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

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

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

 

Eritroblastose fetal ou Doença hemolítica do recém-nascido 

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

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

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

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

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

imune contra o fator. 
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Sistema MN 

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

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

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

 

 

 

Coelhos 

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

 

CC, Ccch, Cch, Cca – Aguti ou selvagem 

cchcch, cchch, cchca – Chinchila 

chch, chca – Himalaia 

caca – Albino 

 



 
 

 

 

5 

Biologia 
 

 
 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-polialelia-e-sistemas-sanguineos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia2&utm_term=polialelia-e-sistemas-sanguineos
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Exercícios 

 

1. Uma mulher casa-se com um homem que apresentou eritroblastose fetal ao nascer. O parto do primeiro 
filho transcorre normalmente, mas o segundo filho apresenta eritroblastose. A respeito dessa situação, 
são feitas as seguintes afirmações: 

I. Essa mulher é certamente Rh-. 

II. A segunda criança é Rh+. 

III. O pai das crianças é Rh+. 

IV. A primeira criança pode ter provocado a sensibilização da mãe. 

 
Assinale: 

a) se todas as afirmativas forem corretas. 

b) se somente as afirmativas I e II forem corretas. 

c) se somente as afirmativas II, III e IV forem corretas. 

d) se somente as afirmativas I e IV forem corretas. 

e) se somente as afirmativas III e IV forem corretas. 

 

 

2. Em relação ao sistema sangüíneo ABO, um garoto, ao se submeter ao exame sorológico, revelou 

ausência de aglutininas.Seus pais apresentaram grupos sangüíneos diferentes e cada um apresentou 

apenas uma aglutinina. Os prováveis genótipos dos pais do menino são 

a) IBi - ii. 

b) IAi - ii. 

c) IAIB - IAi. 

d) IAIB - IAIA. 

e) IAi - IBi. 

 
 

3. Os grupos sanguíneos são definidos em função da presença de aglutinogênios na superfície das 

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

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

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

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

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

probabilidade de que Fernanda pertença ao grupo AB é de: 

a) 100%. 

b) 75%. 

c) 50%. 

d) 25%. 
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4. Em um acidente de carro, três jovens sofreram graves ferimentos e foram levados a um hospital, onde 

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

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

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

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

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

respectivamente: 

a) Carlos e Marcos. 

b) Marcos e Roberto. 

c) Marcos e Carlos. 

d) Roberto e Carlos. 

e) Roberto e Marcos 
 
 

5. Coelhos podem ter quatro tipos de pelagem: chinchila, himalaia, aguti e albina, resultantes das 

combinações de quatro diferentes alelos de um mesmo loco. Num experimento, animais com 

diferentes fenótipos foram cruzados várias vezes. Os resultados, expressos em número de 

descendentes, constam na tabela a seguir.  

 
 
Se o animal progenitor aguti do cruzamento 1 for utilizado para a obtenção de filhotes com o progenitor 

chinchila do cruzamento 4, que proporção de descendentes poderemos prever? 

a) 1 aguti: 1 chinchila 

b) 1 aguti: 1 himalaia 

c) 9 aguti: 3 himalaia: 3 chinchila: 1 albino 

d) 2 aguti: 1 chinchila: 1 himalaia 

e) 3 aguti: 1 chinchila 
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6. Em um dos vários programas televisivos, onde é muito freqüente a presença de pessoas em busca da 

confirmação da paternidade, surge uma mulher que alega ser a filha de um famoso astro de televisão 

e requer que a paternidade seja reconhecida. Encaminhada ao tribunal de justiça, o juiz encarregado do 

caso solicita a retirada de uma amostra de sangue dessa pessoa e do suposto pai. Após a análise da 

tipagem sangüínea obteve-se o seguinte resultado: a mulher é do tipo AB, Rh negativo e o homem O, Rh 

positivo.  

Com base nessas informações o veredicto do juiz sobre essa questão deverá ser que a mulher:  

a) pode ser filha do famoso astro.  

b) com certeza, não é filha do homem citado.  

c) tem 25% de chance de ser filha do suposto pai.  

d) tem 50% de chance de ser filha do suposto pai.  

e) tem 75% de chance de ser filha do suposto pai. 

 
 

7. Sabemos que pessoas do tipo AB são também chamadas de receptoras universais. Marque a 

alternativa que explica corretamente o motivo pelo qual elas recebem essa denominação. 

a) Pessoas com sangue do tipo AB apresentam aglutininas anti-A e anti-B e, por isso, não ocorre 

aglutinação em contato com nenhum tipo sanguíneo. 

b) Pessoas com sangue do tipo AB não apresentam nenhuma aglutinina e, por isso, não ocorre 

nenhuma reação de aglutinação. 

c) Pessoas com sangue do tipo AB possuem os aglutinogênios A e B, além de aglutininas anti-A e 

anti-B, podendo assim receber qualquer tipo sanguíneo. 

d) Pessoas com sangue do tipo AB não possuem nenhum aglutinogênio, sendo assim não ocorre 

reações de aglutinação. 

 
 

8. Para os grupos sanguíneos do sistema ABO, existem três alelos comuns na população humana. Dois 

(alelos A e B) são codominantes entre si e o outro (alelo O) é recessivo em relação aos outros dois. 

 
De acordo com essas informações, pode-se afirmar: 

I. Se os pais são do grupo sanguíneo O, os filhos também serão do grupo sanguíneo O. 

II. Se um dos pais é do grupo sanguíneo A e o outro é do grupo sanguíneo B, todos os filhos serão do 

grupo sanguíneo AB. 

III. Se os pais são do grupo sanguíneo A, os filhos poderão ser do grupo sanguíneo A ou O. 

 
Está(ão) correta(s): 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas III 

d) Apenas I e III 

e) I, II e III 
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9. Assinale a alternativa incorreta em relação à possibilidade de doações e às possíveis transfusões 

sanguíneas. 

a) Pessoas do grupo sanguíneo O são as receptoras universais, enquanto as do grupo sanguíneo AB 

são as doadoras universais. 

b) Pessoas do grupo sanguíneo AB e fator Rh+ (positivo) são receptoras universais. 

c) Pessoas do grupo sanguíneo O e fator Rh- (negativo) são doadoras universais. 

d) Pessoas do grupo sanguíneo A podem doar para pessoas do grupo sanguíneo A e para as do grupo 

sanguíneo AB. 

e) Pessoas do grupo sanguíneo AB podem doar somente para as do grupo sanguíneo AB. 

 
 

10. Um banco de sangue possui 5 litros de sangue tipo AB, 3 litros tipo A, 8 litros tipo B e 2 litros tipo O. 

Para transfusões em indivíduos dos tipos O, A, B, AB estão disponíveis, respectivamente: 

a) 2, 5, 10 e 18 litros. 

b) 2, 3, 5 e 8 litros. 

c) 2, 3, 8, 16 litros. 

d) 18, 8, 13 e 5 litros. 
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Gabarito 

 

1. A 
A eritroblastose fetal somente ocorre se o pai for Rh+, a mãe Rh- e ela tiver dois filhos Rh+, sendo 

sensibilizada pelo primeiro. 

 

2. E  
O menino é AB, pois não tem aglutininas, e como os pais têm uma cada, eles devem ser A e B.  
 

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

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

5. D 
O aguti do cruzamento 1 tem como genótico C Ch, enquanto o chinchila do cruzamento 4 tem como 

genótipo Cch Ch, logo, deste cruzamento, a probabilidade é ½ aguti, ¼ chinchila, ¼ himalaia. 

 

6. B 
Pessoas do tipo O não podem ter filhos AB.  
 

7. B 
A ausência de aglutininas (anticorpos) em seu plasma permite que essas pessoas recebam qualquer tipo 

de hemácia, seja qual for o aglutinogênio que ela carrega. 

 

8. D 
Pessoas do grupo sanguíneo A e B podem ter filhos A, B, AB ou mesmo O, dependendo do genótipo dos 

pais. 

 

9. A 
Tipo O é doador universal e tipo AB receptor universal. 
 

10. A 
Para o sangue O, apenas O estará disponível. Para A, tanto A quanto O. Para B, tanto B quanto O. Para 
AB, todos. 
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Hume e a retomada do empirismo 

 

Resumo 

 

Filosofia moderna: Teoria do conhecimento 
Na filosofia moderna surge uma grande área da filosofia denominada teoria do conhecimento, que 

busca responder, fundamentalmente, as seguintes questões: Qual é a fonte do conhecimento humano? Quais 

os limites do conhecimento humano? O que é possível conhecer? Surgem, então, duas correntes de 

pensamento para responder essas questões trazidas pela teoria do conhecimento: O racionalismo, 

representado principalmente pelo pensamento do filósofo, matemático e físico francês René Descartes 

(1596-1650) e o empirismo, representado principalmente pelo filósofo, historiador e ensaísta britânico David 

Hume (1711-1776). 

 

David Hume e o empirismo 
O filósofo empirista David Hume é um pensador cético, ou seja, ele duvida que possa haver qualquer 

conhecimento indubitável. Assim, o entendimento humano possui limites bastante estreitos, afinal de contas 

estamos submetidos aos sentidos e aos hábitos, o que nos leva a produzir conhecimentos que, na melhor 

das hipóteses, são apenas prováveis, mas nunca certezas absolutas.  Hume questiona o princípio de 

causalidade, bem como a metafísica existente na sua época. 

O ceticismo é uma corrente de pensamento existente desde os antigos e é retomada pelo pensamento 

moderno, notadamente no campo da teoria do conhecimento.  Em linhas gerais, ceticismo é justamente a 

dúvida ou suspeita sobre todo e qualquer tipo de conhecimento. O cético, portanto, é aquele que duvida da 

possibilidade do conhecimento verdadeiro, restando-nos apenas, como dissemos acima, conhecimentos 

prováveis. O ceticismo humeano nasce na medida em que ele defende que todo conhecimento humano 

provém das experiências que temos através de nossos sentidos.  Não há, seguindo esse ponto de vista, uma 

razão pura capaz de encontrar uma base sólida para um conhecimento inquestionável ou indubitável.  Se, 

portanto, o conhecimento provém da experiência (tese empirista), e a experiência sensível é variável, logo 

nenhum conhecimento pode ter uma pretensão universal de validade. 

O conhecimento, segundo Hume, deriva sempre de percepções individuas, que podem ser impressões 

ou ideias. A diferença entre impressões e ideias é apenas o grau de vivacidade com o qual afetam nossa 

mente.  De um lado, as impressões são percepções originárias e que, por isso mesmo, são mais vivas, como 

por exemplo, ver, ouvir, sentir dor, etc. De outro lado, as ideias são percepções mais fracas por serem 

derivadas, por serem “pálidas cópias” das impressões. Desse esquema conceitual podemos concluir que, 

segundo David Hume, não há ideias inatas em nossa mente, isto é, ideias que teriam nascido conosco e que 

seriam, portanto, independentes da experiência. Toda ideia que existe em nossa mente é derivada das nossas 

impressões. 
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Há, no entanto, ideias complexas, que nascem da associação entre ideias através da nossa 

imaginação.  Assim, se combinamos em nossa mente a ideia de lobo, por exemplo, com a ideia de homem, 

podemos formar a ideia de “lobisomem”. Por fim, a crítica à noção de causalidade é uma parte importante do 

pensamento de Hume sobre o qual devemos estar atentos. Para que a noção de causalidade (conexão 

necessária entre dois fenômenos) pudesse ser considerada como válida seria preciso haver uma impressão 

anterior que lhe desse origem.  No entanto, para Hume, não há nenhuma impressão correspondente à noção 

de causalidade.   

Isso significa, então, que as relações de causalidade entre fenômenos se referem ao nosso hábito de 

pensarmos esses fenômenos como ligados um ao outro, mas não a uma relação real entre objetos externos 

a nós.  O exemplo mais famoso que Hume utiliza para explicar essa teoria é o seguinte: Por mais que sempre 

tenhamos associado o nascer de um novo dia ao nascimento do sol, por mais que isso sempre tenha ocorrido 

até o dia de hoje, isso não significa que essa conjunção de fenômenos seja necessária.  Nada garante a 

necessidade do surgimento do sol no dia de amanhã.   

Assim, o máximo que podemos alcançar, do ponto de vista do conhecimento, é uma grande 

probabilidade de que um evento ocorrerá ou não ocorrerá, mas nunca podemos extrair uma certeza, dado que 

não existe nenhum conhecimento à priori, isto é, independente de nossa experiência sensível.  Entretanto, 

nossos hábitos e crenças nos fazem formular supostas leis e supostas conexões necessárias entre eventos 

que, em última análise, são apenas sucessões de fatos e sequência de eventos sem nenhum nexo causal.  Por 

termos habitualmente observado esses fenômenos se sucederem acreditamos que eles ocorrerão 

novamente, o que não é garantido segundo o filósofo escocês.   

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 
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Exercícios 

 

1. TEXTO I 

Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar 

inteiramente em quem já nos enganou uma vez. 
DESCARTES, R. Meditações Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 

TEXTO II 

Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum 

significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva esta suposta ideia? E se for 

impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. 
HUME, D. Uma investigação sobre o entendimento. São Paulo: Unesp, 2004 (adaptado). 

Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A 

comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume: 

a) defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo.    

b) entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e 

crítica. 

c) são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. 

d) concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. 

e) atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento   

 

 

2. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar 

ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma 

montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já 

conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a 

partir de nossos próprios sentimentos, e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal 

que nos é familiar. 
HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano. São Paulo: Abril Cultural, 1995. 

 

Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que: 

a) os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. 

b) o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível.    

c) as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso.    

d) os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória.    

e) as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria.    
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3. O texto abaixo comenta a correlação entre ideias e impressões em David Hume. Em contrapartida, 

vemos que qualquer impressão, da mente ou do corpo, é constantemente seguida por uma ideia que a 

ela se assemelha, e da qual difere apenas nos graus de força e vividez. A conjunção constante de 

nossas percepções semelhantes é uma prova convincente de que umas são as causas das outras; [...]. 
HUME, D. Tratado da natureza humana. São Paulo: Editora da Unesp/ Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 29. 

Assinale a alternativa que, de acordo com Hume, indica corretamente o modo como a mente adquire 

as percepções denominadas ideias. 

 

 “pode silenciar o antagonista sem convencê-lo; e para nos darmos conta de sua força, precisamos 

dedicar-lhe um estudo tão intenso quanto o que foi necessário para sua invenção”.   

 

a) Todas as nossas ideias são formas a priori da mente e, mediante essas ideias, organizamos as 

respectivas impressões na experiência. 

b) Todas as nossas ideias advêm das nossas experiências e são cópias das nossas impressões, as 

quais sempre antecedem nossas ideias. 

c) Todas as nossas ideias são cópias de percepções inteligíveis, que adquirimos através de uma 

experiência metafísica, que transcende toda a realidade empírica. 

d)  Todas as nossas ideias já existem de forma inata, e são apenas preenchidas pelas impressões, 

no momento em que temos algum contato com a experiência.  

   

 

4. Para Hume, portanto, a causalidade resulta apenas de uma regularidade ou repetição em nossa 

experiência de uma conjunção constante entre fenômenos que, por força do hábito, acabamos por 

projetar na realidade, tratando-a como se fosse algo existente. É nesse sentido que pode ser dito que a 

causalidade é uma forma nossa de perceber o real, uma ideia derivada da reflexão sobre as operações 

de nossa própria mente, e não uma conexão necessária entre causa e efeito, uma característica do 

mundo natural. 
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. p. 183. 

De acordo com o texto e com os conhecimentos sobre causalidade em Hume, é correto afirmar: 

a) A experiência prova que a causalidade é uma característica do mundo natural. 

b) O conhecimento das relações de causa e efeito decorre da experiência e do hábito. 

c) A simples observação de um fenômeno possibilita a inferência de suas causas e efeitos. 

d) É impossível obter conhecimento sobre a relação de causa e efeito entre os fenômenos. 

e) O conhecimento sobre as relações de causa e efeito independe da experiência. 
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5. Leia o texto a seguir: 

Certamente, temos aqui ao menos uma proposição bem inteligível, senão uma verdade, quando 

afirmamos que, depois da conjunção constante de dois objetos, por exemplo, calor e chama, peso e 

solidez, unicamente o costume nos determina a esperar um devido ao aparecimento do outro. Parece 

que esta hipótese é a única que explica a dificuldade que temos de, em mil casos, tirar uma conclusão 

que não somos capazes de tirar de um só caso, que não discrepa em nenhum aspecto dos outros. A 

razão não é capaz de semelhante variação. As conclusões tiradas por ela, ao considerar um círculo, 

são as mesmas que formaria examinando todos os círculos do universo. Mas ninguém, tendo visto 

somente um corpo se mover depois de ter sido impulsionado por outro, poderia inferir que todos os 

demais corpos se moveriam depois de receberem impulso igual. Portanto, todas as inferências tiradas 

da experiência são efeitos do costume e não do raciocínio. 
HUME, D. Investigação acerca do entendimento humano. tradução de Anoar Aiex. São Paulo: Nova Cultural, 1999. pp. 61- 62. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de David Hume, é correto afirmar: 

a) A razão, para Hume, é incapaz de demonstrar proposições matemáticas, como, por exemplo, uma 

proposição da geometria acerca de um círculo. 

b) Hume defende que todo tipo de conhecimento, matemático ou experimental, é obtido mediante o 

uso da razão, e pode ser justificado com base nas operações do raciocínio. 

c) É necessário examinar um grande número de círculos, de acordo com Hume, para se poder do raio 

desse círculo. 

d) Hume pode ser classificado como um filósofo cético, no sentido de que ele defende a 

impossibilidade de se obter qualquer tipo de conhecimento com base na razão. 

e) Segundo Hume, somente o costume, e não a razão, pode ser apontado como sendo o responsável 

pelas conclusões acerca da relação de causa e efeito, às quais as pessoas chegam com base na 

experiência. 
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6. Leia o texto a seguir: 

O principal argumento humano contra a explicação da inferência causal pela razão era que este tipo  a 

experiência repetida. Em completo contraste com isso, o princípio defendido por nosso filósofo, um 

princípio para caracterizada pela sensibilidade à repetição, podendo assim ser considerado um 

princípio adequado à explicação dos raciocínios derivados de experiências repetidas. 
MONTEIRO, J. P. Novos Estudos Humeanos. São Paulo: Discurso Editorial, 2003, p. 41 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o empirismo, é correto afirmar que Hume,  

a) atribui importância à experiência como fundamento do conhecimento dedutivo obtido a partir da 

inferência das relações causais na natureza. 

b) corrobora a afirmação de que a experiência é insuficiente sem o uso e a intervenção da razão na 

demonstração do nexo causal existente entre os fenômenos naturais. 

c) confere exclusividade à matemática como condição de fundamentação do conhecimento acerca 

dos fenômenos naturais, pois, empiricamente, constata que a natureza está escrita em caracteres 

matemáticos. 

d) demonstra que as relações causais obtidas pela experiência representam um conhecimento 

guiado por hábitos e costumes e, sobretudo, pela crença de que tais relações serão igualmente 

mantidas no futuro. 

e) evidencia a importância do racionalismo, sobretudo as ideias inatas que atestam o nexo causal 

dos fenômenos naturais descobertos pela experiência.   

   

 

7. David Hume (1711-1776) é um dos representantes do empirismo. Sua teoria sobre as ideias parte do 

princípio de que não há nada em nossa mente que não tenha passado antes pelos sentidos, portanto, 

as ideias vão se formando ao longo da vida. Dessa forma, Hume afasta-se do princípio da corrente 

racionalista ou inatista segundo a qual afirma que há ideias inatas em nossa mente. De acordo com o 

pensamento de Hume, é correto afirmar que.  

a) as percepções dos sentidos geram impressões e ideias. 

b) as ideias que podem ser consideradas verdadeiras são as inatas. 

c) as ideias fictícias são as que têm mais alto grau de ser. 

d) as percepções dos sentidos nos enganam, por isso as ideias daí decorrentes são falsas.   

 

 

8. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato.  
LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p.13. 

O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte,   

a) afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência.  

b) é uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos.  

c) aproxima-se do modelo científico cartesiano, ao negar a existência de ideias inatas. 

d) defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento.   
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9. A Nada pode parecer mais ilimitado que o pensamento humano, que está livre até mesmo dos limites 

da natureza e da realidade. Enquanto o corpo está confinado a um único planeta, o pensamento pode 

transportar-nos às mais distantes regiões do universo. Aquilo que nunca foi visto, pode assim ser 

concebido. Mas, um exame mais cuidadoso nos mostrará que esse poder criador da mente consiste 

meramente na capacidade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que os sentidos nos 

fornecem. Quando pensamos em uma montanha de ouro, estamos apenas juntando duas ideias 

consistentes, ouro e montanha, com as quais estávamos anteriormente familiarizados.  
HUME, David. Investigações sobre o entendimento humano. 2004. Adaptado.  

David Hume publicou Investigações sobre o entendimento humano em 1748. O excerto resume o 

conteúdo de sua filosofia:  

a) existencialista, que abrange a existência do ente humano na sua totalidade. 

b) transcendental, que define o espaço e o tempo como formas a priori.  

c) empirista, que deduz da experiência os princípios da razão.  

d) idealista, que confere o grau de certeza às ideias claras e distintas.  

e) racionalista, que considera os homens unidos pelo bom senso.   

  

 

10. “Leia o texto a seguir: 

Ao empreender a análise da estrutura e dos limites do conhecimento, Kant tomou a física e a mecânica 

celeste elaboradas por Newton como sendo a própria ciência. Entretanto, era preciso salvá-la do 

ceticismo de Hume quanto à impossibilidade de fundamentar as inferências indutivas e de alcançar um 

conhecimento necessário da natureza. Com base no pensamento de David Hume acerca do 

entendimento humano, é correto afirmar:  

 

a) Dentre os objetos da razão humana, as relações de ideias se originam das impressões associadas 

aos conceitos inatos dos quais obtém-se dedutivamente o entendimento dos fatos. 

b) As conclusões acerca dos fatos obtidas pelo sujeito do conhecimento realizam-se sem auxílio da 

experiência, recorrendo apenas aos raciocínios abstratos a priori. 

c) O postulado que afirma a inexistência de conhecimento para além daquele que possa vir a resultar 

do hábito funda-se na ideia metafísica de relação causal como conexão necessária entre os fatos. 

d) O sujeito do conhecimento opera associações de suas percepções, sensações e impressões 

semelhantes ou sucessivas recebidas pelos órgãos dos sentidos e retidas na memória. 

e) Pelo raciocínio o sujeito é induzido a inferir as relações de causa e efeito entre percepções e 

impressões acerca da regularidade de fenômenos semelhantes que se repetem na sucessão do 

tempo. 
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Gabarito 

 

1. E 

Os autores possuem opiniões divergentes no que tange à natureza do conhecimento humano. Para 

Descartes os sentidos não são confiáveis e a formação do conhecimento humano só pode ser baseado 

na razão, já para o filósofo, historiador e ensaísta escocês David Hume (1711-1776) eram os sentidos 

que determinavam o conhecimento e as “impressões” eram mais fortes que os pensamentos e ideias. 

 

2. A 

Hume era sentimentalista, e acreditava que a ética era baseada na emoção ou sentimento em vez de 

princípios morais. Disso decorre que as ideias surgem a partir de sensações. 

 

3. B 

De acordo com o empirismo defendido por David Hume, todas as ideias tem sua origem em impressões 

sensíveis, ou seja, são provenientes da nossa experiência. Portanto, nossas ideias não são formas a priori 

da mente, assim como não são cópias de percepções inteligíveis e não existem de forma inata, mas, 

como ressaltamos, são resultado de nossa experiência, como é afirmado na opção B. 

 

4. D 

Hume é um dos maiores críticos da famosa teoria da causalidade. Nesse sentido, de acordo com o seu 

pensamento, é impossível obtermos conhecimento sobre a relação entre causa e efeito entre os 

fenômenos. 

 

5. E 

A, B, C e D incorretas. O texto refere-se à relação causal entre os fenômenos. Hume acredita na 

possibilidade de conhecimento, entretanto, diz que todo o conhecimento é empírico, ou seja, passa 

primeiramente pela experiência, se torna impressão e depois ideia. As ideias são limitadas pois o 

entendimento e as experiências são limitadas. 

E correta. Com base na experiência, vivenciando as causas de possíveis efeitos, retomamos o passado 

no presente. Este movimento torna possíveis as crenças, porque se instala em nossa imaginação de 

forma a nos enganar sobre os efeitos que, pela repetição, pensamos ter relação necessária com as 

coisas que os causam. No entanto, é o costume o grande guia da vida humana, e não há nenhuma relação 

necessária entre causa e efeito que não tenha nascido do hábito ou do costume. 

 

6. D 
A, B, C e E Incorretas. Para Hume não existe na razão e nem na natureza nenhuma regra de causalidade, 

ou de matemática, que valide as relações entre as coisas. Tais relações existem porque somos levados, 

pela experiência, a reconhecer a repetição e acreditar que ela se manterá. D Correta. As relações causais 

existem, segundo Hume, porque há o hábito de supor na repetição de fenômenos e acontecimentos esta 

relação, e ainda há a crença de que tais acontecimentos se repetirão sempre que as condições forem 

parecidas. 

 

7. A 
Hume entendia que o mundo só poderia ser conhecido através dos sentidos. Não acreditava que o 

conhecimento poderia ser inato, isto é, existir em nossa mente sem o contato com a realidade sensorial. 

Rompia assim com a tradição platônica e cartesiana, as quais pregavam o conhecimento do mundo 

apenas de forma racional e não empírica. 
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8. A 
Essa questão é simples, mas exige interpretação de texto do candidato. Locke afirma que os 

conhecimentos não são inatos ou seja, o ser humano não nasce com eles e que isso é provado pela 

habilidade de adquirir qualquer conhecimento. Essa afirmativa elimina prontamente as alternativas B e 

D. Já a alternativa C está errada porque o empirismo, fundado, entre outros, por Locke, afirma que os 

conhecimentos são adquiridos por meio da experiência; já o método cartesiano privilegia a razão e o 

raciocínio lógico nesse processo. Assim, a alternativa correta é A. 

 

9. C 
Para David Hume, a experiência empírica está intimamente relacionada ao poder criador da mente e à 

produção do conhecimento. Nesse sentido, o que os homens fazem é "compor, transpor, aumentar ou 

diminuir os materiais que os sentidos nos fornecem", e a criação parte, então, daquilo que é conhecido, 

tangível e experienciável. 

 

10. D 
Correta. Na seção IV da Investigação acerca do entendimento humano, David Hume encaminha 

claramente o ataque à razão e à metafísica. Uma das questões cruciais da existência envolve o suceder 

dos acontecimentos. Hume afirma que a inferência e as analogias que fazemos em relação aos efeitos 

de causas semelhantes nas questões de fato não podem ser baseadas em nenhuma espécie de 

raciocínio formal. Em sua crítica aos pressupostos metafísicos da ideia de causalidade, ele defende que 

o sujeito do conhecimento opera inferências associando sensações, percepções e impressões recebidas 

pelos órgãos dos sentidos e retidas na memória. Deste modo, as ideias se reduzem a hábitos mentais 

de associação de impressões semelhantes ou sucessivas. A ideia de causalidade, portanto, apresenta-

se como o mero hábito que nossa mente adquire ao estabelecer relações de causa e efeito entre 

percepções que se sucedem no tempo, chamando as anteriores de causas e as posteriores de efeitos. 

(cf. CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1994. p. 231.).   
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O aprofundamento da modernidade e os iluministas 

Resumo 

 

Revolução científica  

A Revolução Científica foi um período no início da Idade Moderna marcado por uma verdadeira ruptura 

no que se refere à metodologia científica e à própria relação da ciência com a filosofia. Até a Idade Média, a 

mentalidade científica estava atrelada à filosofia aristotélico-tomista, o que restringia fortemente as suas 

possibilidades de transformação.  Além disso, a religiosidade, característica da era medieval, era também um 

fator preponderante para que não houvesse mudanças estruturais no campo científico.  Se a Idade Média, em 

termos culturais, esteve marcada pelo Teocentrismo - na medida em que Deus era a grande preocupação do 

homem medieval -, já a era moderna ficou marcada pelo Antropocentrismo, ou seja, pela valorização e pela 

crença de que o ser humano, através da sua racionalidade, poderia construir um conhecimento mais seguro, 

baseado no método experimental, que pudesse intervir e transformar a natureza. 

Em linhas gerais, a noção aristotélica de ciência como conhecimento especulativo dará lugar, na Idade 

Moderna, a uma profícua aliança entre ciência e técnica, o que acaba alterando de maneira profunda o método 

de investigação da natureza. O renascimento (séculos XV e XVI) atua na valorização da razão e do 

pensamento crítico e os movimentos religiosos reformistas (século XVI) no questionamento da autoridade 

papal, possibilitando a produção de um saber ativo, isto é, que se volta à realidade para transformá-la e não 

apenas para compreendê-la teoricamente.  

Uma das transformações mais importantes ocorridas durante a Revolução Científica foi a 

substituição da teoria geocêntrica (aceita por mais de vinte séculos) pela teoria heliocêntrica.  Assim, 

descobre-se que a Terra não é - como antes se acreditava -  o centro do Universo, mas sim o Sol.  Outro fator 

fundamental do período é o interesse científico pelo método como uma forma de alcançar um conhecimento 

mais seguro.  Neste âmbito não podemos deixar de destacar os trabalhos, no campo da filosofia, de René 

Descartes, Francis Bacon, John Locke e David Hume, e, no campo da ciência, de Galileu, Kepler e Newton. 

Galileu Galilei (1564 - 1642) foi o responsável pela superação do aristotelismo e por uma nova 

concepção de ciência.  Modificou radicalmente os campos da óptica geométrica (lentes, reflexão e refração 

da luz), termologia (invenção do termômetro), hidrostática, óptica física (teoria sobre a natureza da luz), 

lançou os fundamentos da mecânica e representou uma verdadeira revolução ao aplicar o método 

experimental em sua prática científica.  Ao relacionar a teoria heliocêntrica de Copérnico às leis da mecânica, 

ligando a astronomia à física, Galileu fez nascer a física moderna.      

A física aristotélica explicava o movimento da seguinte maneira:  Os corpos pesados caem porque 

naturalmente tendem para baixo, retornando ao seu “lugar natural”, já os corpos leves tendem naturalmente 

para o alto.  Essa física, portanto, é uma física qualitativa, na medida em que explica o movimento a partir de 

uma suposta natureza (leve ou pesada) dos corpos.  Já Galileu, preocupa-se em explicar como exatamente 

os corpos caem.  Assim ele fez uso de instrumentos e técnicas como o plano inclinado, termômetro, luneta e 

relógio de água, mostrando que era possível abandonar a ciência meramente especulativa em prol de uma 

ciência experimental e ativa. Assim, ele realizou uma investigação objetiva, isto é, em termos matemáticos, 

do espaço físico 

 No que se refere ao método experimental adotado a partir da Revolução Científica, ele possui as 

seguintes etapas: observação, hipótese, experimentação, generalização e teoria.  A observação, como uma 
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primeira etapa do método, é uma observação rigorosa, precisa, metódica, já orientada por uma teoria e, em 

diversos casos, auxiliada por instrumentos técnicos que permitem maior objetividade.  Um exemplo: A 

medição da temperatura pelo tato é, sem dúvida, muito menos objetiva do que a medição através de um 

termômetro.  Nesses casos, os sentidos não são suficientes, e a observação precisa de algum instrumento 

técnico que a torne menos subjetiva e, portanto, mais precisa. 

 Após a observação, temos a formulação da hipótese, que nada mais é do que a antecipação de uma 

conclusão que deverá ser ou não comprovada pela experiência.  Na medida em que a ciência moderna se 

ocupa de um determinado problema, a hipótese é justamente uma proposta de solução para esse problema.  

A formulação da hipótese é a parte do método que carece da engenhosidade, da criatividade do cientista, que 

imaginará uma solução possível para o problema, levando a pesquisa científica para um determinada direção 

que, posteriormente, será comprovada ou não. 

 Já no que se refere à experimentação, trata-se de proporcionar condições específicas de observação 

a fim de que seja possível aceitar ou refutar a hipótese defendida pelo cientista.  Caso a hipótese seja refutada 

pela experimentação, o cientista deverá necessariamente buscar outras hipóteses a fim de solucionar o 

problema de que se ocupa, pois aquela hipótese não se mostrou satisfatória na prática. O próximo passo do 

método é a generalização, que é a formulação de leis.  Aquelas relações que se mostraram regulares na etapa 

da experimentação poderão, finalmente, passar por uma generalização.  Assim são desvendadas relações 

constantes entre certos fenômenos, gerando conhecimentos universais ou, então, quando não é possível 

chegar a uma universalidade rigorosa, a leis estatísticas que levam em conta as probabilidades da ocorrência 

de um ou outro fenômeno (como no caso da biologia, ao tratar das mutações genéticas).  Por fim, a teoria é 

um tipo de generalização mais ampla, capaz de relacionar leis de campos distintos e de possibilitar novas 

pesquisas, abrindo novos campos de investigação. 

 

Maquiavel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acabamos por desconhecê-lo.  

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

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

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

política é, portanto, basicamente um jogo de interesses. Assim, a função da política não é tornar as pessoas 
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melhores, mais virtuosas ou construir uma sociedade. Seu papel é pura e simplesmente manter a ordem. A 

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

saia dos limites.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

em perigo e diminuindo sua autoridade perante o povo.  

Em suma, a política é a arte da difícil conjugação entre dois elementos: a virtú e a fortuna. No linguajar 

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

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

de utilizar os momentos fornecidos pela fortuna ao seu favor. Veja: a virtú não se confunde com a força bruta. 

Ela é a habilidade de se utilizar dos meios e situações disponíveis para realizar aquilo que a manutenção do 

Estado e da ordem política exigem. Sem se pautar por parâmetros morais ou religiosos, o príncipe deve 

sempre fazer o que for preciso, no momento certo. 

 

Thomas More ou Thomas Morus 

Thomas More ou Thomas Morus (1478 - 1535) foi um diplomata, escritor e advogado, que ficou 

conhecido como um dos grande humanistas do Renascimento, tendo como sua principal obra o livro “Utopia”.  

Essa obra trata de um Estado utópico que é guiado pela direito natural e fundamentado na igualdade dos 

cidadãos e em uma vida comunitária.  A palavra grega utopia pode significar “lugar nenhum” ou o “não-lugar”, 

e o sentido do título da obra principal de Thomas More se deve justamente ao caráter ficcional de apresentar 

uma cidade perfeita cuja capital se chama “Amaurota” (cidade inexistente).  No entanto, há uma ambiguidade 

característica da obra na medida em que, ao lançar luz sobre uma cidade perfeita, permite uma crítica ao 

feudalismo em decadência e ao Estado burguês com suas injustiças, misérias e desigualdades. 

Com efeito, a primeira parte da obra faz uma crítica da sociedade inglesa da época, principalmente 

aos problemas sociais vividos naquele momento.  Já na segunda parte da obra nos é apresentada uma cidade 

perfeita chamada Utopia e a vida de seus cidadãos, os utopienses.  Assim, More faz uma reflexão sobre o 

Estado, seus governantes e governados, traçando o quadro de uma sociedade que deseja praticar e difundir 

o bem entre aqueles que dela participam, uma sociedade que remete, por exemplo, à República platônica.  

Essa tradição de retratar uma sociedade perfeita é, de fato, muito associada a filosofia de Platão, e também 

teve um importante desenvolvimento com a obra "A Cidade do Sol", escrita em 1602 pelo italiano Tommaso 

Canpanella (1568-1639).  Nesse sentido, são reforçadas na obra de Thomas More as noções de soberania, 

relações internacionais e independência.   
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Essa cidade utópica não possui propriedade privada, é marcada pela comunhão de bens  e terras, 

além de não possuir também trabalho assalariado e todos os problemas que surgem a partir disso.  Assim, 

More apresenta uma sociedade livre de todos aqueles problemas sociais que existiam na Europa naquele 

momento, possibilitando uma reflexão sobre o modo de viver, os costumes, e os acontecimentos mais 

importantes da sua época, além da organização política, as instituições sociais e a economia até então 

vigentes. 

 

Os iluministas: Montesquieu, Voltaire e Rousseau 

 

O iluminismo foi um importante fenômeno cultural, político e filosófico que nos remete, inicialmente, 

à Revolução Científica ocorrida no século XVII.  Esse período marcou uma grande emancipação da ciência, 

sua estruturação a partir de metodologias rigorosas, baseadas na experimentação e na construção racional 

de hipóteses. No entanto, o iluminismo surge propriamente no século XVIII, o considerado século das Luzes, 

se espalhando por toda a Europa e levando à frente os ideais de liberdade e da razão.   

Para os pensadores iluministas, apenas através da razão, aliada ao conhecimento científico, 

poderíamos alcançar progresso no conhecimento. Assim é possível compreender o esforço de pensadores 

como Denis Diderot (1713-84), Voltaire (1694-1778), Jean- Jacques Rousseau (1712-78), Montesquieu (1689-

1755), apenas para citar os mais notáveis.  Na sequência abordaremos aspectos gerais da filosofia de 

Montesquieu, Voltaire e Rousseau.  

Montesquieu (1689 – 1755), filósofo francês e filho de nobres, crítico feroz da monarquia absolutista 

e do clero, escreveu um importante livro para a Política denominado “O espírito das leis”. Nesta obra ele trata 

das leis e das instituições a partir de um vasto estudo sobre as legislações existentes em diversos lugares do 

mundo e em diferentes momentos do tempo.  Ele desenvolveu uma teoria de governo em que, seguindo as 

ideias do constitucionalismo, a autoridade é conferida por meios legais, o que seria fundamental para impedir 

decisões políticas violentas e arbitrárias. 

Deve-se a Montesquieu a ideia da separação e da harmonia dos poderes, o que hoje é ainda vigente 

nas democracias contemporâneas.  Ele parte da ideia de que apenas o poder pode frear o poder e, portanto, 

é necessário que cada um dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) permaneça autônomo, não 

podendo ser constituído pelas mesmas pessoas.  É importante notar que o artigo 16 da Declaração dos 

direitos do homem e do cidadão, de 1789, que afirma que “Toda sociedade em que não for assegurada a 

garantia dos direitos e determinada a separação dos poderes não tem Constituição”. 

No entanto, é notável o fato de que a separação dos poderes, pela qual o filósofo francês é mais 

conhecido, não é tão clara quanto pode parecer se levarmos a sério o conjunto da sua principal obra, “O 

espírito das leis”. Há passagens que sugerem que a separação que ele propunha não era tão rígida assim.  A 

questão principal era haver um equilíbrio, uma harmonia, entre esses poderes. 

Voltaire (1694-1778) foi um escritor e filósofo humanista francês cujo trabalho influenciou 

diretamente nas Revoluções francesa e americana. Grande defensor das liberdades civis, incluindo liberdade 

religiosa e livre-comércio,  ele era um crítico ferrenho da religião e das relações que ela estabelecia com o 

Estado.  Produziu por volta de setenta obras, a maioria delas em forma literária, tendo como seus maiores 

alvos as instituições francesas de sua época e a Igreja Católica.  Suas principais obras foram “Cândido ou o 

Otimismo”, “Tratado de Metafísica”, “Dicionário Filosófico”, “Cartas Inglesas”, entre outras. 



 
 

 

 

5 

Filosofia/Sociologia 
 

Criticou, igualmente, os privilégios do clero e da nobreza. Ele era um verdadeiro polemista, lutando 

contra todas as atitudes fundadas na crença e na superstição.  Um monarca, para governar, não deveria 

exercer um poder arbitrário, mas sim se conformar à razão, assim poderia guiar seu povo a felicidade, o que 

nos remete a ideia do “déspota esclarecido”.  Voltaire satiriza o filósofo Leibniz e sua teoria que o nosso é o 

melhor dos mundos possíveis, se mostrando totalmente contrário a essa teoria filosófica, sobretudo em seu 

famoso conto “Cândido ou o Otimismo”.     

Jean-Jacques Rousseau foi o mais importante filósofo iluminista a se dedicar a política. Seus textos 

sobre a origem  e  os  limites  do  poder  do  Estado  tiveram  enorme  repercussão  não apenas nos debates 

filosóficos, mas em toda a sociedade europeia do século XVIII, tendo grande influência, por exemplo, na 

Revolução Francesa. Tal como Locke e Hobbes, Rousseau era um contratualista.  Chegou ele, porém,  a  

conclusões  totalmente  diferentes  dos  dois  pensadores ingleses. Ao analisar qual seria a condição do 

homem no estado de natureza, sem qualquer tipo de laço  político,  totalmente  livre  e  independente,  

Rousseau  não  concluiu  que  esse  estado  seria  de guerra de todos contra todos como pensava Hobbes, 

tampouco que seria guiado por uma lei natural da razão, de acordo com o que imaginava Locke. Rousseau, 

na verdade, pensava que o Estado de Natureza seria um estado de absoluta paz e tranquilidade, mesmo sem 

qualquer lei, política ou racional, que o regulasse.  

Para o filósofo iluminista, o homem é naturalmente bom; a sociedade é que o corrompe. Segundo 

Rousseau, sem a intervenção das normas sociais, o homem se comportaria como um animal, guiando-se não 

pela sua razão, mas sim por instintos (é a chamada “teoria do bom selvagem”). Como, para o filósofo, os 

instintos mais básicos do homem são o amor de si (interesse pelo próprio bem estar e conservação) e a 

piedade (repugnância natural pela morte ou sofrimento de qualquer ser sensível, em especial os 

semelhantes), então o Estado de  Natureza  seria,  a  princípio,  totalmente  pacífico,  pois  os  homens  jamais  

entrariam em confronto gratuitamente.  

Por que, então, surgiu o Estado político? Bem, os problemas no Estado de Natureza se iniciaram 

quando surgiu a propriedade privada. Inicialmente considerada como um modo de cada um manter sua 

sobrevivência, a propriedade acabou por introduzir a desigualdade social, opondo ricos e pobres e gerando 

uma série de conflitos e lutas por poder. Foi quando surgiu a necessidade de um poder comum para regular 

a vida das pessoas e as regras de justiça e moralidade ditadas pela  razão  se  tornaram  mais  importante  

que  os  instintos  e  sentimentos  naturais:  surgiu  a política. Perceba, porém, que o Estado não surge aí como 

um bem, mas sim apenas para impedir um mal maior. Ideal mesmo seria que tudo permanecesse tal como 

antes da propriedade privada. Como, porém, isso não é possível, como o homem já se encontrava 

irremediavelmente corrompido pela vida em sociedade, então que haja a política.  

É necessário lembrar, porém, diz Rousseau, que o contrato social não é um acordo entre senhores e 

escravos, mas sim um pacto político entre iguais para instaurar uma vontade geral que deverá sobrepor-se a 

todas as vontades particulares. Assim, é necessário diferenciar governo e soberania. Se o governo pode ser 

exercido por um único indivíduo ou um grupo limitado, a soberania, por sua vez, é e permanece sempre sendo 

do povo como um todo.  Na  medida  em  que o  governo  não cumpra  a vontade  geral, o  povo tem  todo o 

direito de substituir aquele que não está exercendo corretamente sua função. Não à toa, Rousseau era um 

crítico do absolutismo considerava a democracia uma forma superior de governo.   

 

  



 
 

 

 

6 

Filosofia/Sociologia 
 

 

Exercícios 

 

1. “A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que não pode ser alienada, consiste 

essencialmente na vontade geral e a vontade absolutamente não se representa. (...). Os deputados do 

povo não são nem podem ser seus representantes; não passam de comissários seus, nada podendo 

concluir definitivamente. É nula toda lei que o povo diretamente não ratificar; em absoluto, não é lei.”   

(ROUSSEAU, J. J. Do Contrato Social, São Paulo, Abril Cultural, 1973, livro III, cap. XV, pp. 108-109.) 

  
Rousseau, ao negar que a soberania possa ser representada, preconiza como regime político: 
a) um sistema misto de democracia semidireta, no qual atuariam mecanismos corretivos das 

distorções da representação política tradicional. 
b) a constituição de uma República, na qual os deputados teriam uma participação política limitada. 
c) a democracia direta ou participativa, mantida por meio de assembleias frequentes de todos os 

cidadãos. 
d) a democracia indireta, pois as leis seriam elaboradas pelos deputados distritais e aprovadas pelo 

povo. 
e) um regime comunista no qual o poder seria extinto, assim como as diferenças entre cidadão e 

súdito. 
  
  

2. A crise do sistema público de saúde no Brasil é inegável: faltam profissionais; há filas para marcar 

consulta; são meses de espera para atendimento; os postos de saúde e hospitais, na maioria das vezes, 

estão em condições precárias de infraestrutura. Observe a crítica presente na charge e leia com 

atenção o trecho da reportagem que se segue. 

 

 
Disponível em:http://www.humortadela.com.br/charges2/view_charges.php?num=01264. 08 fev. 2011. 

 
Para 28,5% dos brasileiros entrevistados, os serviços do SUS são ruins ou muito ruins. Os entrevistados 

indicaram, a partir de alternativas predefinidas, quais os dois principais problemas do SUS. A falta de 

médicos foi a alternativa com maior proporção de indicações, correspondendo a 58,1% das respostas. 

Problemas relativos ao tempo de espera para conseguir atendimento nos postos/centros de saúde ou 

nos hospitais aparecem em seguida (35,4%), assim como a demora para conseguir uma consulta com 

especialistas (33,8%). 
Uol – Notícias – acessado em 09 fev. 2011. 



 
 

 

 

7 

Filosofia/Sociologia 
 

 

Será que do ponto de vista do contrato social essa situação é aceitável? Quando o indivíduo abdica de 
sua liberdade individual em favor da sociedade concretiza esse ato por meio da obediência às leis, o 
que inclui, por extensão, o pagamento de impostos. Espera, portanto, que os depositários do poder 
cumpram a lei e atendam às necessidades de cada um daqueles que compõem o soberano. 
 

Com base nas informações anteriores e nos seus conhecimentos, responda às seguintes questões. 
a) Segundo o Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, o governo assume o poder soberano ou é 

apenas o depositário desse poder? Caso não cumpra sua obrigação, pode ser destituído? 
b) Sendo o governo apenas o depositário do poder soberano, a quem ele pertence? Qual é o direito 

fundamental do soberano para Rousseau? 
 

3. O problema fundamental para o qual o contrato social, segundo Rousseau, oferece uma solução é 

“Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com 

toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece, contudo a si mesmo, 

permanecendo assim tão livre quanto antes.” 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 32. (Coleção Os 
Pensadores) 
 
A partir do texto, responda às questões que se seguem: 
a) Quais são os principais objetivos do contrato social? 
b) Proteger cada associado com a força comum significa que o Estado pode mobilizar forças como, 

por exemplo, a polícia ou o exército para defender os cidadãos. Por que, conforme Rousseau, isso 
é legítimo? 

 

4. “Aquele que faz a lei sabe, melhor do que ninguém, como deve ser ela posta em execução e interpretada. 

Parece, pois, que não se poderia ter uma constituição melhor do que aquela em que o poder executivo 

estivesse conjugado ao legislativo. No entanto, justamente isso torna o Governo insuficiente em certos 

aspectos, porque as coisas que devem ser distinguidas não o são, porque o príncipe e o soberano, não 

sendo senão a mesma pessoa, formam por assim dizer um Governo sem Governo. Não será bom que 

aquele que faz as leis as execute, nem que o corpo do povo desvie sua atenção dos desígnios gerais 

para emprestá-la aos objetivos particulares. Nada mais perigoso que a influência dos interesses 

privados nos negócios públicos; o abuso da lei pelo Governo é mal menor do que a corrupção do 

legislador, consequência infalível dos desígnios particulares. Estando, então, o Estado alterado em sua 

substância, torna-se impossível qualquer reforma. Um povo que jamais abusasse do governo, também 

não abusaria da independência; um povo que sempre governasse bem, não teria necessidade de ser 

governado.” 

ROUSSEAU, J. – J. Do Contrato Social. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1978. 

 

Ainda que para Rousseau a soberania seja indivisível e inalienável, de acordo com a citação acima, que 
tipo de governo o autor está sugerindo? Comente as características desse governo. 
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5.  

 
 

O escritor e filósofo francês Voltaire foi um dos intelectuais mais importantes do Iluminismo do século 
XVIII. A novela Cândido, ou o Otimismo, conta que o jovem Cândido aprendeu com o filósofo Pangloss 
que o mundo em que vivemos é o melhor possível. Apesar da argumentação e das provas que Pangloss 
oferecia, os acontecimentos da vida prática arrastaram Cândido para uma série de desventuras e 
desgraças. Obrigado a se afastar de seu país, ele viajou pelos quatro cantos do mundo e pôde constatar 
que todos os povos também experimentavam a injustiça e a opressão, bem como o infortúnio imposto 
pelos cataclismos da natureza. Ao final da novela, Cândido e seus amigos decidiram seguir a filosofia 
de um turco que encontraram e cada um se dedicou a um trabalho para desenvolver seu próprio talento 
e evitar o tédio, o vício e a miséria. Apesar disso, Pangloss tentou demonstrar que, se não fossem 
aquelas desgraças, Cândido não estaria agora a salvo e aliviado. Mas Cândido lhe respondeu com a 
frase célebre: “Tudo isto está muito bem dito, mas devemos cultivar nosso jardim”. 
  
Comente o duro aprendizado de Cândido e suas conclusões a respeito da vida e do mundo. 
 

6. (Enem PPL 2012)  Assentado, portanto, que a Escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas 

necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas 

discussões naturais, deveria ser deixada em último lugar. 

GALILEI, G. Carta a Benedetto Castelli. In: Ciência e fé: cartas de Galileu sobre o acordo do sistema copernicano com a Bíblia. 
São Paulo: Unesp, 2009. (adaptado)  

 

O texto, extraído da carta escrita por Galileu (1564-1642) cerca de trinta anos antes de sua condenação 
pelo Tribunal do Santo Oficio, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII. A 
declaração de Galileu defende que   
a) a bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais, tornando-

se guia para a ciência.     
b) o significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza na bíblia constitui uma referência 

primeira.     
c) as diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com 

os dogmas da Igreja.     
d) a bíblia deve receber uma interpretação literal porque, desse modo, não será desviada a verdade 

natural.     
e) os intérpretes precisam propor, para as passagens bíblicas, sentidos que ultrapassem o significado 

imediato das palavras.    
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7. (Enem 2014)  A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante 

nossos olhos (isto é, o universo), que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer 

os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são 

triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender 

humanamente as palavras; sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. 

GALILEI, G. “O ensaiador”. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

 

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender:  
a) a continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média.    
b) a necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático.    
c) a oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica.    
d) a importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja.    
e) a inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza.    
   

8. (Ufpa 2013)  Ao pensar como deve comportar-se um príncipe com seus súditos, Maquiavel questiona 

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

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

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

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

segundo a necessidade”. 

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

 

Sobre o pensamento de Maquiavel, a respeito do comportamento de um príncipe, é correto afirmar que  
a) a atitude do governante para com os governados deve estar pautada em sólidos valores éticos, 

devendo o príncipe punir aqueles que não agem eticamente.    
b) o Bem comum e a justiça não são os princípios fundadores da política; esta, em função da 

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

c) o governante deve ser um modelo de virtude, e é precisamente por saber como governar a si próprio 
e não se deixar influenciar pelos maus que ele está qualificado a governar os outros, isto é, a 
conduzi-los à virtude.    

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

e) a ética e a política são inseparáveis, pois o bem dos indivíduos só é possível no âmbito de uma 
comunidade política onde o governante age conforme a virtude.    
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9. (Enem 2013)  Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado. 

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

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

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

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

disse, o perigo está longe; mas quando ele chega, revoltam-se. 

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991. 

 

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel 
define o homem como um ser  
a) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros.    
b) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política.    
c) guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes.    
d) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais.    
e) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. 

 

10. (Enem 2012)  Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido 

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

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

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

nossos atos, mas [o livre-arbítrio] nos permite o controle sobre a outra metade. 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 (adaptado). 

 

Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor 
demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao  
a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo.    
b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos.    
c) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana.    
d) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem.    
e) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão.    
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Gabarito 

 

1. C 

Rousseau não defende a democracia representativa por acreditar que a melhor forma de governo é uma 

democracia direta ou participativa, através da qual as decisões políticas relevantes serão tomadas pela 

própria sociedade através de frequentes assembleias 

 
2. A) O governo é apenas o depositário do poder soberano. Ao não cumprir sua obrigação o governo pode 

ser destituído.  

B) O poder soberano pertence ao povo. O direito fundamental do soberano para Rousseau é o da liberdade 
civil, com a qual esperam ver atendidas suas necessidades e que os depositários do poder – governantes 
- cumpram as leis manifestas por esse soberano através do sufrágio universal. 
 

3. A) Proteger a pessoa, seus bens e sua liberdade (liberdade em um conceito amplo que cobre tanto a 

segurança física como o direito de autodeterminação). 

B) Rousseau entendia que o homem, ao participar do contrato social, aceita trocar a liberdade individual 
total do Estado de Natureza (que traz insegurança) pela liberdade parcial do Estado Civil (que traz 
segurança). Além disso, o homem torna sua voz individual a voz do grupo, pois adere a este, concordando 
implicitamente com suas ações. Nesse sentido, as ações do Estado e mesmo as sanções que o homem 
"livre" poderia sofrer deste correspondem à sua própria vontade inicial, já que é contraente do pacto. Isso 
legitima a ação do poder comum, pois este garante o essencial ao homem em sociedade. A saber: a vida, 
a prosperidade e a liberdade para desfrutá-las. Temos que ressaltar, todavia, que a afirmação de 
Rousseau de que o homem desfruta de toda a liberdade que possuía anteriormente não deve ser 
entendida ao pé da letra. É um raciocínio lógico: uma vez que o homem cedeu ao Estado os direitos que 
possuía no Estado de Natureza, estes continuam a existir no próprio Estado. Mas a liberdade individual, 
que antes era total, está agora limitada pela ideia de bem comum. 
 

4. Rousseau está sugerindo um governo que tenha a divisão de poderes. Sua fala remete a um poder que 

faria as leis e a um outro que as executaria. Tal discussão frutificou no período do Iluminismo francês, 

quando os governos absolutistas passaram a ser questionados. Esse debate alcançaria sua síntese na 

obra de Montesquieu, Do espírito das leis, que propõe a divisão dos poderes do estado em: executivo, 

legislativo e judiciário. A aplicação dessa divisão cria um sistema de freios e contrapesos de poder, que 

propicia a criação do moderno Estado democrático e de direito. Neste, democrático, a ação estatal 

caracteriza-se por um abster-se quanto à liberdade política e econômica individual (1ª geração de direitos) 

e por auxiliar no que tange as questões sociais e de desigualdades (2ª geração de direitos). 

 
5. Seu tom romanesco, ensaístico, irônico e pleno de acontecimentos surpreendentes permite que o 

candidato expanda livremente suas reflexões sobre temas como sentido da vida e do mundo, o papel da 

razão, o valor das relações humanas e o trabalho, elemento prestigiado por Voltaire. Por outro lado, a 

questão faculta ao candidato discorrer justamente sobre o papel da filosofia. De fato, Voltaire retrata com 

extrema mordacidade a figura do “filósofo” e expõe suas doutrinas de modo caricato, explorando o 

absurdo e o despropósito de suas premissas ou conclusões, concluindo a novela com o que se poderia 

considerar uma exaltação do senso comum ou da busca da simplicidade e da clareza de pensamento. 

Desse modo, o candidato pode versar sobre as implicações da filosofia na vida prática. 
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6. E 

Galileu era não só um sujeito capaz da mais convincente retórica, como também um sujeito capaz das 
afirmações mais difíceis. Perante o forte discurso religioso – forte, porém inapropriado para a ciência –, 
Galileu cumpriu a delicada tarefa de afirmar uma ciência nova baseada puramente na matemática, 
distante da fé e de qualquer autoridade que não fosse a experiência. 
 

7. C 

A Revolução Científica do século XVII é caracterizada por questionar certos pressupostos da filosofia que 
a antecedia, sobretudo a escolástica. Galileu foi um dos principais pensadores do período e uma de suas 
ideias era de que a Terra não é o centro do Universo. Isso significava questionar verdades religiosas, 
procurando abrir espaço para a constituição da ciência moderna, ancorada na linguagem matemática.   
 

8. B 

O pensamento de Maquiavel sobre o comportamento do príncipe estabelece uma ética fundada a partir 
de um princípio distinto da ética clássica. No pensamento clássico, a ética tinha a finalidade de formar 
um homem com um comportamento baseado em certas virtudes, como a sabedoria, a coragem, a 
temperança, a prudência. Já a ética maquiavélica não busca refletir sobre a formação dos hábitos de um 
homem, no caso o príncipe, tendo em vista tais virtudes, mas sim tendo em vista a sua manutenção no 
poder. Portanto, os hábitos do príncipe não podem ser pensados de acordo com virtudes cardeais, mas 
sim de acordo com a experiência comum através da qual se observa homens agindo de maneira desleal 
sem qualquer pudor ou respeito para com atitudes magnânimas.   
 

9. C 

Maquiavel é considerado fundador da filosofia política moderna, pois muitas das suas afirmações se 
contrapõem à filosofia política clássica. Basicamente, a sua reflexão se preocupa muito mais com 
problemas efetivos, e muito menos com reflexões utópicas sobre o dever ser. De modo que a eficiência 
deve ser buscada na pobreza mesma das nossas cidades como elas são, e não na possível riqueza das 
nossas cidades como elas poderiam ser. 
 

10. C 

Percebemos claramente pela passagem citada que o pensamento de Maquiavel regula de acordo com a 
sorte as nossas ações de todo tipo, sendo em um momento a própria sorte um árbitro e noutro uma 
preocupação com a qual nos conformamos. Agir bem é agir efetivamente perante as circunstâncias. Não 
por outro motivo a história é muito importante para Maquiavel, pois é através dela que encontramos 
exemplos de homens que agiram efetivamente perante as adversidades e obtiveram resultados que 
contornaram o poder devastador da sorte. Neste contexto, virtù não pode ser a virtude de um homem bom 
como a filosofia antiga especulou, mas sim aquelas qualidades que o homem possui capazes de fazê-lo 
superar os eventuais percalços. No caso do Príncipe, a virtù constitui aquele conjunto de qualidades 
pessoais necessárias para a manutenção do estado e a realização de grandes feitos, mesmo que estas 
qualidades sejam eventualmente cruéis.    
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Forças em trajetórias curvilíneas 

 

Resumo 

 

Já estudamos até aqui como podemos medir o movimento de corpos em linha reta ou em movimentos 

circulares. Agora estamos na parte da Física que estuda como podemos modificar o movimento dos corpos, 

a Dinâmica. 

Durante o movimento circular ou qualquer outro tipo de movimento curvilíneo, temos a mudança da direção 

do vetor velocidade. No estudo da Cinemática, você viu que o agente causador da variação da velocidade é a 

aceleração. Logo, o agente causador dessa modificação da direção da velocidade também deveria ser uma 

aceleração. 

 

Aceleração Centrípeta 

Para fazer com que a direção do vetor velocidade mude, existe uma aceleração que atua sempre em direção 

ao centro da trajetória, chamada de aceleração centrípeta. 

acp=v2R     ou    acp=ω2R 

 

Força Resultante Centrípeta 

Pela a segunda Lei de Newton, podemos definir a Força Resultante Centrípeta: 

F=macp=mv2R 

Em todo movimento curvilíneo tem-se a presença dessa força, que tem direção perpendicular à velocidade 

linear do corpo e cujo sentido sempre é para o centro da circunferência que define a curva. 
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Aceleração Tangencial 

Além da aceleração centrípeta, em alguns casos aparecerá a aceleração tangencial, que é sempre tangente à 

trajetória e serve para modificar o módulo da velocidade vetorial.  

A aceleração resultante será dada a partir da soma vetorial das acelerações centrípeta e tangencial. 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

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

 

1. Considere a figura a seguir, na qual é mostrado um piloto acrobata fazendo sua moto girar por dentro 

de um “globo da morte”. 

 
Ao realizar o movimento de loop dentro do globo da morte (ou seja, percorrendo a trajetória ABCD  

mostrada acima), o piloto precisa manter uma velocidade mínima de sua moto para que a mesma não 

caia ao passar pelo ponto mais alto do globo (ponto “A”).  

Nestas condições, a velocidade mínima “v”  da moto, de forma que a mesma não caia ao passar pelo 

ponto “A”,  dado que o globo da morte tem raio R  de 3,60 m,  é  

Considere a aceleração da gravidade com o valor = 2g 10 m s .   

a) 6 km h.     

b) 12 km h.     

c) 21,6 km h.     

d) 15 km h.     

e) 18 km h.     

     
 

2. Um corpo desliza sem atrito ao longo de uma trajetória circular no plano vertical (looping), passando 

pelos pontos, 1, 2, 3  e 4,  conforme figura a seguir. Considerando que o corpo não perde contato com 

a superfície, em momento algum, é correto afirmar que os diagramas que melhor representam as 

direções e sentidos das forças que agem sobre o corpo nos pontos 1, 2, 3  e 4  são apresentados na 

alternativa: 

 

a) 

 

b) 

 

c) 
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d) 

 

  

3.     

 
A figura representa o instante em que um carro de massa M  passa por uma lombada existente em uma 

estrada. Considerando o raio da lombada igual a R,  o módulo da velocidade do carro igual a V,  e a 

aceleração da gravidade local g,  a força exercida pela pista sobre o carro, nesse ponto, pode ser 

calculada por  

a) 
2MV

Mg
R

+     

b) 
2MV

Mg
R

−     

c) 
2MR

Mg
V

−     

d) 
2MR

mg
V

+     

 

   

4. Considere, na figura abaixo, a representação de um automóvel, com velocidade de módulo constante, 

fazendo uma curva circular em uma pista horizontal. 

 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

 

A força resultante sobre o automóvel é __________ e, portanto, o trabalho por ela realizado é __________.  

a) nula – nulo    

b) perpendicular ao vetor velocidade – nulo    
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c) paralela ao vetor velocidade – nulo    

d) perpendicular ao vetor velocidade – positivo    

e) paralela ao vetor velocidade – positivo    

5. Rotor é um brinquedo que pode ser visto em parques de diversões. Consiste em um grande cilindro de 

raio R que pode girar em torno de seu eixo vertical central. Após a entrada das pessoas no rotor, elas 

se encostam nas suas paredes e este começa a girar. O rotor aumenta sua velocidade de rotação até 

que as pessoas atinjam uma velocidade v, quando, então, o piso é retirado. As pessoas ficam 

suspensas, como se estivessem “ligadas” à parede interna do cilindro enquanto o mesmo está girando, 

sem nenhum apoio debaixo dos pés e vendo um buraco abaixo delas. 

 

Em relação à situação descrita, é CORRETO afirmar que:  

(01) a força normal, ou seja, a força que a parede faz sobre uma pessoa encostada na parede do rotor 
em movimento, é uma força centrípeta.    

(02) se duas pessoas dentro do rotor tiverem massas diferentes, aquela que tiver maior massa será a 
que terá maior chance de deslizar e cair no buraco abaixo de seus pés.    

(04) o coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele 

deve ser maior ou igual a 
2

gR
.

ν
    

(08) o coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele 
é proporcional ao raio do rotor.    

(16) o coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele 
é proporcional à velocidade v do rotor.    

   
a) 01 e 04 

b) 02 e 04 

c) 01, 04, 08 

d) 02 e 16 

e) Todas as alternativas estão certas 
 
 

6. Uma criança gira no plano horizontal, uma pedra com massa igual a 40 g  presa em uma corda, 

produzindo um Movimento Circular Uniforme. A pedra descreve uma trajetória circular, de raio igual a 

72 cm,  sob a ação de uma força resultante centrípeta de módulo igual a 2 N.  Se a corda se romper, 

qual será a velocidade, em m s,  com que a pedra se afastará da criança? 

Obs.: desprezar a resistência do ar e admitir que a pedra se afastará da criança com uma velocidade 
constante.  

 
a) 6     

b) 12     
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c) 18     

d) 36     

   

7. Em uma viagem a Júpiter, deseja-se construir uma nave espacial com uma seção rotacional para 
simular, por efeitos centrífugos, a gravidade. A seção terá um raio de 90  metros. Quantas rotações por 

minuto (RPM) deverá ter essa seção para simular a gravidade terrestre? (considere 2g 10 m s ).=   

a) 10 π     

b) 2 π     

c) 20 π     

d) 15 π     

   
 

8.  

 
 

Uma esfera de massa 2,00 kg  que está presa na extremidade de uma corda de 1,00 m  de 

comprimento, de massa desprezível, descreve um movimento circular uniforme sobre uma mesa 

horizontal, sem atrito. A força de tração na corda é de 18,0 N,  constante. A velocidade de escape ao 

romper a corda é  

a) 0,30 m s.     

b) 1,00 m s.     

c) 3,00 m s.     

d) 6,00 m s.     

e) 9,00 m s.     
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9. Em uma exibição de acrobacias aéreas, um avião pilotado por uma pessoa de 80 kg  faz manobras e 

deixa no ar um rastro de fumaça indicando sua trajetória. Na figura, está representado um looping 
circular de raio 50 m  contido em um plano vertical, descrito por esse avião. 

 

 
 

Adotando 2g 10 m s=  e considerando que ao passar pelo ponto A,  ponto mais alto da trajetória 

circular, a velocidade do avião é de 180 km h,  a intensidade da força exercida pelo assento sobre o 

piloto, nesse ponto, é igual a  

a) 3.000 N.     

b) 2.800 N.     

c) 3.200 N.     

d) 2.600 N.     

e) 2.400 N.     

   
 

10. Convidado para substituir Felipe Massa, acidentado nos treinos para o grande prêmio da Hungria, o 

piloto alemão Michael Schumacker desistiu após a realização de alguns treinos, alegando que seu 

pescoço doía, como consequência de um acidente sofrido alguns meses antes, e que a dor estava 

sendo intensificada pelos treinos. A razão disso é que, ao realizar uma curva, o piloto deve exercer uma 

força sobre a sua cabeça, procurando mantê-la alinhada com a vertical. 

 
Considerando que a massa da cabeça de um piloto mais o capacete seja de 6,0 kg e que o carro esteja 

fazendo uma curva de raio igual a 72 m a uma velocidade de 216 km/h, assinale a alternativa correta 

para a massa que, sujeita à aceleração da gravidade, dá uma força de mesmo módulo.  

a) 20 kg.    

b) 30 kg.    

c) 40 kg.    

d) 50 kg.    

e) 60 kg.    
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Gabarito 

 

1. C 

A velocidade mínima ocorre quando a força normal atuante na moto for nula, sendo a resultante centrípeta 

o próprio peso. Assim: 

2

cent
m v

R P  m g   v Rg 3,6 10 6 m/s  v 21,6 km/h.
R

=  =  = =  =  =    

 

2. A 

Se não há atrito, as únicas forças que agem sobre o corpo são seu próprio peso (P),  vertical para baixo, 

e a normal (N),  perpendicular à trajetória em cada ponto. 

A figura abaixo ilustra essas forças em cada um dos pontos citados. 

   
 

3. B 

Questão envolvendo a dinâmica no movimento circular uniforme, em que a força resultante no ponto mais 

alto da lombada é representado na figura abaixo: 

 

 

A resultante das forças é a força centrípeta: 

2 2

r c

2

M v M v
F F P N Mg N

R R

M v
N Mg

R

=  − =  − =

 = −
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4. B 

No movimento circular uniforme, a velocidade tem o módulo constante, mas direção e sentido estão 

mudando devido à existência de força resultante centrípeta perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor 

deslocamento. Sendo assim, o trabalho da força resultante será nulo, pois quando a força é perpendicular 

ao deslocamento esta força não realiza trabalho.   

 

5. A 

A figura a seguir mostra as forças que agem na pessoa. 

 
 

(01) Correta . A força normal ( N ) é sempre perpendicular a superfície de apoio, conforme ilustra a figura 

acima. Nesse caso ela é dirigida para o centro, portanto é uma força centrípeta. 

 

(02) Falsa. Como a pessoa efetua movimento circular uniforme, na direção horizontal a normal age como 

resultante centrípeta ( CentR ) e, na direção vertical, a força de atrito ( atF ) deve equilibrar o peso. O 

piso somente deve ser retirado quando a força de atrito estática máxima for maior ou igual ao peso, 

caso contrário a pessoa escorrega pelas paredes. Assim: 

N = 
2mv

R
Fat  P     N  m g. Inserindo nessa expressão a expressão anterior, vem: 

2m v
m g

R


     

2

R g

v
        v  

R g


. Nessa expressão, vemos que a massa da pessoa não 

interfere e que a velocidade mínima com que o piso pode ser  retirado depende apenas do raio do 

rotor da intensidade do campo gravitacional local e do coeficiente de atrito entre as roupas da 

pessoa e a parede do rotor. 

 

(04) Verdadeira, conforme demonstração no item anterior. 

 

(08) Falsa. O coeficiente de atrito depende apenas das características das superfícies em contato. 

 

(16) Falsa, conforme justificativa do item anterior.  

 

6. A 

Utilizando a relação da força centrípeta, temos: 

2

cp

3 2
2

2

mv
F

R

40 10 v 2 72
2 v 36

472 10

v 6 m s

−

−

=

  
=  = =



 =
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7. A 

A força peso atuará como resultante centrípeta, logo: 

( )

cp

22
2 2

2

2

F P

2 fRmv
mg g 4 f R g

R R

g 1 g
f f

2 R4 R

π
π

ππ

=

=  =  = 

 =  =

 

 

Substituindo os valores, obtemos: 

1 10 1 1 1
f f Hz

2 90 2 3 6

1 10
f 60 rpm rpm

6

π π π

π π

= =   =

 =  =

   

 

8. C 

A força resultante sobre o sistema representa a força centrípeta que é a tração na corda. 

2

c
mv

F T T
R

=  =   

 

Assim, isolando a velocidade, temos: 

TR 18 N 1m
v v v 3 m s

m 2 kg


=  =  =    

 

9. C 

No ponto A, temos: 

 

Ou seja, N P+  atua como resultante centrípeta. Sendo assim: 

2

2

mv
N P

R

80 50
N 800

50

N 800 4000

N 3200 N

+ =


+ =

+ =

 =
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10. B 

Dados: v = 216 km/h = 60 m/s; m = 6 kg; r = 72 m. 

A força que o piloto deve exercer sobre o conjunto cabeça-capacete é a resultante centrípeta. 

 

RC = 
2mv

r
= =

26(60) 3.600

72 12
    RC = 300 N.   

 

Para que um corpo tenha esse mesmo peso, quando sujeito à gravidade terrestre, sua massa deve ser: 

m = =
P 300

g 10
   

m = 30 kg.   
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Trabalho de uma força 

 

Resumo 

 

Trabalho de uma força  
Embora a ideia de trabalho pareça um gasto de energia de uma pessoa, não usamos o “trabalho de uma 

pessoa”. O trabalho é sempre associado a uma força, por isso usamos o trabalho de uma força. É o ato de 

transferir energia a um corpo.  

Para uma força constante que proporciona um deslocamento na direção da força, pode-se escrever:  

  

  

Mas quando a força e o vetor deslocamento fazem um ângulo θ entre si, a expressão do trabalho toma a 
forma  

  

  
Trabalho da Força Peso  

  

  
  

O trabalho da força peso não depende da trajetória, apenas da variação de altura.  
Obs.: Se a força está a favor do movimento, o trabalho é dito motor e leva sinal positivo. Se a força está ao 

contrário do movimento, o trabalho é dito resistente e leva sinal negativo. Assim o trabalho da força peso de 

um corpo lançado verticalmente para cima será negativo na subida e positivo na descida.  

 

Trabalho de uma Força Perpendicular ao Deslocamento  

  

A força perpendicular à velocidade não vai modificar a velocidade, assim não vai transmitir energia ao corpo.  

  



 
 

 

 

2 

Física 
 

Por exemplo: Um corpo sendo arrastado em uma superfície terá trabalho da força normal igual a zero. Não 

há contribuição energética por parte da normal para que o movimento se realize (ou fazendo uma análise 

matemática o ângulo entre a força e o deslocamento é de 90o).  

  

Trabalho de uma Força Elástica  
A força elástica é uma força variável, assim seu trabalho é calculado pela área sob o gráfico.  

  

  
Obs.: O deslocamento x é em relação ao equilíbrio. 
  

• Potência  
Uma máquina é caracterizada não pelo trabalho que efetua, mas pelo trabalho que pode efetuar em 

determinado intervalo de tempo, donde surge a noção de potência. Por exemplo, para um carro andar 

mais rápido, isto é, percorrer mesmas distâncias em intervalos de tempo menores, é  necessário 

aumentar o ritmo de combustão do motor, ou seja, aumentar sua potência, cuja expressão é  

  

A energia também pode ser substituída por trabalho:  

 

Unidade de Potência = J/s = W (watt) [também há o usual cal/s].  
  
É comum também a citação do rendimento.  
Imagine uma máquina que opera com 6000 Watts (potência útil). É fornecida a ela 9000 Watts (potência 
total), sendo que apenas 6000 Watts a máquina será capaz de absorver, dissipando em forma de calor 
ou som os 3000 Watts restantes.  

O rendimento (η) é dado, portanto, por     

  
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

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

 

1. Um bloco, puxado por meio de uma corda inextensível e de massa desprezível, desliza sobre uma 

superfície horizontal com atrito, descrevendo um movimento retilíneo e uniforme. A corda faz um 

ângulo de 53° com a horizontal e a tração que ela transmite ao bloco é de 80 N. Se o bloco sofrer um 

deslocamento de 20 m ao longo da superfície, o trabalho realizado pela tração no bloco será de: 

Dados: sen 53° = 0,8 e cos 53° = 0,6 

a) 480 J    

b) 640 J    

c) 960 J    

d) 1280 J    

e) 1600 J    

 

2. Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 m, aplicando uma força F de mesma direção 

e sentido do deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F, em 

newtons, em função do deslocamento d, em metros. 

 

Desprezando o atrito, o trabalho total, em joules, realizado por F, equivale a:  

a) 117    

b) 130    

c) 143    

d) 156    

   

3. Para transportar terra adubada retirada da compostagem, um agricultor enche um carrinho de mão e o 

leva até o local de plantio aplicando uma força horizontal, constante e de intensidade igual a 200 N.  

Se durante esse transporte, a força resultante aplicada foi capaz de realizar um trabalho de 1.800 J,  

então, a distância entre o monte de compostagem e o local de plantio foi, em metros, 

a) 6.     

b)  9.     

c) 12.     

d) 16.     

e) 18.  

Lembre-se de que o trabalho realizado por uma 

força, durante a realização de um 

deslocamento, é o produto da intensidade 

dessa força pelo deslocamento. 
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4. O Cristo Redentor, localizado no Corcovado, encontra-se a 710 m do nível no mar e pesa 1.140 ton. 

Considerando-se g = 10 m/s2, é correto afirmar que o trabalho total realizado para levar todo o material 

que compõe a estátua até o topo do Corcovado foi de, no mínimo:  

a) 114.000 kJ    

b) 505.875 kJ    

c) 1.010.750 kJ    

d) 2.023.500 kJ    

e) 8.094.000 kJ    

 

 

5. Um corpo de massa m desliza sobre o plano horizontal, sem atrito ao longo do eixo AB, sob ação das 

forças 1 2F  e F de acordo com a figura a seguir. A força 1F  é constante, tem módulo igual a 10 N e forma 

com a vertical um ângulo 30ºθ = . 

 

 
 

A força 2F  varia de acordo com o gráfico a seguir: 

 

 
 

Dados sem 30º = cos = 60º = 1/2 

O trabalho realizado pelas forças ()para que o corpo sofra um deslocamento de 0 a 4m, em joules, vale  

a) 20    

b) 47    

c) 27    

d) 50    

e) 40    
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6. Um elevador de 500 kg  deve subir uma carga de 2,5  toneladas a uma altura de 20  metros, em um 

tempo inferior a 25  segundos. Qual deve ser a potência média mínima do motor do elevador, em kW?  

Dado: 2g 10 m / s=   

a) 20     

b) 16     

c) 24     

d) 38     

e) 15      

 
 

7. Um motor ideal é usado para acionar uma bomba de rendimento igual a 40%, cuja função é elevar 300 

litros de água por minuto a uma altura de 20 m.  Esse motor consome óleo combustível de poder 

calorífico igual a 74,0 10 J kg.  Considerando 2g 10 m s=  e águad 1,0 kg L,= . Qual é a potência 

efetiva do motor utilizado nessa tarefa e qual foi o consumo de óleo, em kg, utilizado pelo motor, em 

uma hora de trabalho? 

 
a) 𝑃𝑒𝑓 = 1000𝑊 ; 𝑚 = 0,225 𝑘𝑔 

b) 𝑃𝑒𝑓 = 500𝑊 ; 𝑚 = 0,225 𝑘𝑔 

c) 𝑃𝑒𝑓 = 1000𝑊 ; 𝑚 = 0,220 𝑘𝑔 

d) 𝑃𝑒𝑓 = 500𝑊 ; 𝑚 = 0,235 𝑘𝑔 

e) 𝑃𝑒𝑓 = 1500𝑊 ; 𝑚 = 0,235 𝑘𝑔 

 
   

8. Um homem arrasta uma cadeira sobre um piso plano, percorrendo em linha reta uma distância de 1 m. 

Durante todo o percurso, a força que ele exerce sobre a cadeira possui intensidade igual a 4 N e direção 

de 60° em relação ao piso. 

O gráfico que melhor representa o trabalho T, realizado por essa força ao longo de todo o deslocamento 

d, está indicado em:  

a)  c)  

b)  d)  
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9. A tabela reproduz o rótulo de informações nutricionais de um pacote de farinha de trigo. 

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

(Porção de 50g  ou 1/2  xícara de farinha de trigo) 

Quantidade por porção %VD(%)  

Valor energético 170kcal 714kJ=  9%  

Carboidratos 36,0g  12%  

Proteínas 4,9g  7%  

Gorduras totais 0,7g  1%  

Gorduras saturadas 0,0g  0%  

Gorduras trans 0,0g   

Fibra alimentar 1,6g  6%  

Sódio 0,0mg  0%  

Ferro 2,1mg  15%  

Ácido fólico (vit. B9) 76 gμ  19%  

 
Considerando o Valor energético informado no rótulo, essa quantidade de energia corresponde ao 

trabalho realizado ao arrastar um corpo contra uma força de atrito de 50N,  com velocidade constante, 

por uma distância de, aproximadamente,  

a) 3,4m.     

b) 14,3m.     

c) 1,4km.     

d) 3,4km.     

e) 14,3km.     

   
 

10. Em um corredor horizontal, um estudante puxa uma mochila de rodinhas de 6 kg pela haste, que faz 

60o com o chão. A força aplicada pelo estudante é a mesma necessária para levantar um peso de 1,5 

kg, com velocidade constante. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, o trabalho, em 

Joule, realizado para puxar a mochila por uma distância de 30 m é  

a) Zero.    

b) 225,0.    

c) 389,7.    

d) 900,0.    
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Gabarito 

 

1. C 

Aplicação de fórmula: W F.d.cos 80x20x0,6 960J=  = =    

 

2. D 

 

 

No triângulo OAB: 
2 2 2 2 2a b 26     a b 676.   (I)+ =  + =

 

No triângulo OAC: 
2 2 2a 8 h .  (II)= +

 

No triângulo ABC: 
2 2 2b 18 h .  (III)= +

 

Substituindo (II) e (III) em (I): 

2 2 2 2 2 28 h 18 h 676    2h 288    h 144    h 12 m.+ + + =  =  =  = O trabalho da força pela força F  

( )F
W  é numericamente igual à “área” entre a linha do gráfico e o eixo do deslocamento. 

F F

26 12
W     W 156 J.

2


=  =    

 

3. B 

1800
W Fdcos   1800 200dcos0   d    d 9m.

200
α=  =   =  =    

 

4. E 

Dados: m = 1.140 ton = 1,14  106 kg; h = 710 m; g = 10 m/s2.  

F
W = m g h = (1,14  106) (10) (710) = 8,094  109 J =  8.094.000  103 J  

F
W  = 8.094.000 kJ.   

 

5. B 
0

1W (Fsen30 )xd 10x0,5x4 20J= = =  

Numericamente

2W área==  

A figura abaixo mostra o cálculo da área. 
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2W 6 7 8 6 27J= + + + =  

1 2W W W 20 27 47J= + = + =    

 

6. C 

No caso, a potência mínima será dada por: 

( ) 2500 2500 kg 10 m / s 20 mmgh
P P 24000 W 24 kW

t t 25 s

τ

Δ Δ

+  
= =  = = =    

 

7. A 

Dados: z = 300 L/min; h = 20 m; 0,4;η =  p = 4  107 j/kg; d = 1 kg/L; g = 10 m/s2. 

 

 A potência efetiva é a potência útil, usada na elevação da água. 

ef

ef

m g h d V g h 1 300 10 20
P   

t t 60

P 1.000 W.

Δ Δ

  
= = = 

=

 

 

 Calculando a potência total: 

ef
total

total total

P 1000
    0,4     P 2.500 W.

P P
η =  =  =  

A energia consumida em 1 hora é: 

6
totalE P t    E 2.500 3.600 9 10 J.Δ Δ Δ=  =  =   

Usando o poder calorífico, calculamos a massa de óleo consumida em 1 hora. 

7 6

76

1 kg óleo    4 10 J 9 10
    m   

4 10m kg óleo    9 10 J

m 0,225 kg.

 →  
 = 

 → 

=  

 

8. D 

Dados: F = 4 N; d = 1 m;  = 60° 

O trabalho de força constante é calculado pela expressão: 

T = F d  cos .  
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Essa expressão mostra que o trabalho (T) de força constante é diretamente proporcional ao 

deslocamento (d); portanto, o gráfico T = f (d) é uma reta que passa pela origem.  

Para os valores fornecidos: 

T = 4 (1) cos 60° = 4 (0,5)    T = 2 J.   

 

9. E 

Em módulo, o trabalho da força de atrito ( )FatW  deve ser igual ao valor energético. 

3
Fat 3

atFat
at

W 714 10
W F S  S   S  14,28 10  m  

F 50

S 14,3 km.

Δ Δ Δ

Δ


=  = =  =  



   

 

10. B 

Dados: m1 = 6 kg; m2 = 1,5 kg; g = 10 m/s2; S = 30 m;  = 60°.   

Se a força F  é a necessária para levantar o corpo de massa m2 com velocidade constante, então a 

intensidade dessa força é: 

F = P2 = m2 g = 15 N. 

O trabalho realizado (W) para arrastar a mochila é: 

W = F S cos 60° = (15) (30) (0,5)    W = 225 J.   
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Agricultura e os modelos tradicionais 

Resumo 
 

Desde a mudança na forma de ocupação da superfície terrestre, do nomadismo para o sedentarismo, o 

homem começou a dominar a natureza com a finalidade de produção agrícola. A agricultura com baixa 

técnica e produtividade é apenas uma forma produtiva, muitas outras podem ser altamente capitalizadas, 

com grande quantidade de técnica empregada, valor agregado e alta taxa de produtividade. 
 

Os modelos produtivos 

Existem três erros bastante comuns quando se pensa em agricultura. O primeiro deles é pensar em agricultura 

como produção de alimentos. Agricultura também se refere a isso, porém, a produção agrícola encontra mais 

mercado, no mundo contemporâneo, na alimentação de animais de abate e no abastecimento fabril. Outro 

mito comum é o de considerar a agricultura como uma atividade econômica do mundo subdesenvolvido ou 

em desenvolvimento. Os maiores produtores de alimentos são alguns dos países mais desenvolvidos, como 

os Estados Unidos e a União Europeia. O terceiro e último mito é pensar na agricultura como algo único e 

simples, sem diversidade. Na realidade, existem diversos modelos produtivos, com diversas características 

únicas que os diferenciam. Vamos a alguns deles. 
 

Agricultura tradicional 

Forma de produção bastante influenciada pelos limites do clima e do solo, com baixa produtividade e 

extensiva. Para aumentar sua produção, precisa incorporar novas áreas, pois possui baixa quantidade de 

técnica e capital. 
 

Plantation  

Comum desde os tempos coloniais, é um modelo que utiliza grandes extensões de terras (latifundiário). Além 

disso, a monocultura é característica dessa forma de produção. É o mercado externo que, muitas vezes, 

regula a necessidade desse produto cultivado de forma única na grande extensão de terra. O plantation antigo 

também apresenta como característica histórica o uso de mão de obra escrava. Hoje, usa-se “plantation” para 

designar o modelo produtivo agroexportador dos países semiperiféricos, porém, sem a presença de mão de 

obra escrava. 
 

Agricultura familiar 

É um modelo tradicional que não conta com técnicas modernas e grande volume de capital, desenvolvendo-

se em pequenas e médias propriedades. Esse modelo pode adotar métodos produtivos modernos e obter 

uma maior produtividade, porém, o vínculo familiar com a terra ainda existe. A policultura faz parte desse 

núcleo produtivo e corresponde ao cultivo de diferentes produtos agrícolas voltado para o mercado interno. 

A agricultura familiar também está relacionada ao conceito de agricultura de subsistência (plantio e consumo 

próprios) e é marcada pelo predomínio de técnicas tradicionais, como as queimadas e o pousio da terra. 
 

Rotação de culturas 

Sistema ligado ao continente europeu, mas difundido com a colonização de outros territórios, com bastante 

influência dos invernos rigorosos e dos limites impostos pelo solo. A terra é dividida em unidades e em cada 

uma delas é produzida uma determinada cultura. Além disso, uma unidade de terra fica em repouso, o 

chamado “pousio”, para recuperar os nutrientes. A cada safra, as unidades rodam, o que permite que os 

nutrientes do solo tenham tempo para se recuperar e não se esgotem. 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-agricultura-e-os-modelos-tradicionais-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=espaco-agrario
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Exercícios 

 

1. “É um tipo de sistema agrícola primitivo, adotado historicamente nos ecossistemas de floresta tropical, 

em que o ser humano derruba trecho da floresta, queimando-o como preparo da terra para o cultivo de 

subsistência, obtendo durante poucos anos (4 a 6) alimento e, posteriormente, abandonando essa área 

que se tornou improdutiva. Passa então a ocupar novo trecho de floresta e assim por diante. A área 

inicial abandonada, onde se estabeleceu vegetação secundária, após cerca de 20 anos, poderá ser 

novamente utilizada para o cultivo”. 

Essa é a definição do: 

a) Sistema de “Plantation” 

b) Sistema Intensivo 

c) Sistema de Agricultura Vazante 

d) Sistema de Agricultura Itinerante 

e) Sistema de Rotação de Culturas 

 
 

2. Após a derrubada de mata, segue-se a queimada ou coivara e a seguir, a limpeza do terreno e o plantio; 

este sistema leva a um esgotamento precoce do solo e seu posterior abandono. O sistema agrícola 

refere-se a: 

a) plantation. 

b) Intensivo. 

c) itinerante ou roça. 

d) jardinagem. 

e) rotação de culturas. 

 

 

3. “Nas encostas montanhosas, onde a erosão é mais intensa devem-se cultivar (de preferência em cima 

de terraços) produtos permanentes, como a arboricultura; os vales e as planícies ficam reservados para 

as culturas temporárias.” 

A principal ideia contida no texto é o fato de que: 

a) As técnicas agrícolas variam de acordo com os tipos de cultivo. 

b) As culturas, para defesa dos solos, devem-se distribuir de acordo com o relevo. 

c) As técnicas agrícolas estão na dependência dos tipos de relevo. 

d) O relevo não pode interferir na escolha dos cultivos. 

e) A erosão é mais intensa nas áreas montanhosas do que nas planas. 
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4. À época da colonização europeia na América, um sistema agrícola amplamente utilizado era baseado 

na grande propriedade monocultora, com produção de gêneros tropicais, voltada para a exportação. 

Esse sistema, na atualidade, persiste em países como Brasil, Colômbia, Costa do Marfim, Índia e 

Malásia, dentre outros. O sistema agrícola descrito acima refere-se à(ao) 

a) Agricultura de subsistência. 

b) Agricultura de jardinagem. 

c) Plantation. 

d) Agroecologia. 

e) Terraceamento. 

 

 

5. É uma técnica de cultivo conservacionista em que o plantio é efetuado sem as etapas do preparo 

tradicional da aração e da gradagem. Nessa técnica, é necessário manter o solo sempre coberto por 

plantas em desenvolvimento e por resíduos vegetais. Essa cobertura tem por finalidade proteger o solo 

do impacto direto das gotas de chuva, do escorrimento superficial e das erosões hídrica e eólica. 
Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/milho/arvore/CONTAG01_72_59200523355.html> Acesso em: 

27 de abr. 2017. 

A técnica de cultivo apresentada é classificada como: 

a) Plantio convencional 

b) Plantio direto 

c) Rotação de cultura 

d) Pousio agrícola 

e) Terraceamento 

 

 

6. Essa prática agrícola visa, de uma certa maneira, quebrar ciclos de doenças e pragas, mudando a 

cultura de lugar, e poupar o solo da exaustão causada pela monocultura. Um dos exemplos mais 

comuns no Brasil desta prática agrícola são as culturas do milho e do feijão. O que está sendo 

especificamente descrito? 

a) a Agricultura Integrada. 

b) a Agricultura Orgânica. 

c) a Rotação de Culturas. 

d) a Agrossilvicultura. 

e) a Agricultura de “Plantation”. 
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7. A crescente conscientização sobre os efeitos do modelo intensivo de produção, adotado de forma geral 

na agricultura, tem gerado também uma série de reações. De fato, a agricultura está cada vez mais 

pressionada pelo conjunto de relações que mantém com a sociedade em geral, sendo emergente o que 

comumente se denomina “questão ambiental”. Essas relações, às vezes de dependência, às vezes de 

conflito, são as que determinam uma chamada ampla para mudanças orientadas à sustentabilidade, 

não só da atividade agrícola em si, senão que afete de maneira geral a todo o entorno no qual a 

agricultura está inserida.  
GOMES, J. C. C. Desenvolvimento rural, transição de formatos tecnológicos, elaboração social da qualidade, 

interdisciplinaridade e participação. In: PORTO, V. H.; WIZNIEWSKY, C. R. F.; SIMICH, T. (Org.). Agricultor familiar: sujeito de 
um novo método de pesquisa, o participativo. Pelotas: Embrapa, 2004 

 
No texto, faz-se referência a um tipo de pressão da sociedade contemporânea sobre a agricultura. Essa 

pressão objetiva a seguinte transformação na atividade agrícola: 

a) Ampliação de políticas de financiamento voltadas para a produção de transgênicos. 

b) Modernização do modo de produção focado na alta produtividade da terra. 

c) Expansão do agronegócio relacionado ao mercado consumidor externo. 

d) Promoção de práticas destinadas à conservação de recursos naturais. 

e) Inserção de modelos orientados ao uso intensivo de agroquímicos. 

 
 

8. A agricultura de plantation, introduzida pelos europeus em suas colônias tropicais a partir do século 

XVI, continua sendo praticada em países da América Latina, Ásia e África. 

Uma consequência desse sistema agrícola é a(o): 

a) desenvolvimento de policulturas. 

b) excessiva concentração de terras. 

c) abandono das lavouras de exportação. 

d) dependência dos mercados internos. 

e) distribuição de terras mais igualitária. 
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9. Leia, com atenção, o texto a seguir: 
“Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2005), este tipo de agricultura produz hoje 

40% da riqueza gerada no campo no Brasil, correspondente a aproximadamente R$ 57 bilhões. São 

cerca de quatro milhões de agricultores (84% dos estabelecimentos rurais brasileiros) que vivem em 

pequenas propriedades e produzem a maior parte da comida que chega à mesa dos brasileiros. Quase 

70% do feijão vêm desta atividade, assim como 84% da mandioca, 58% da produção de suínos, 54% do 

leite bovino, 49% do milho e 40% das aves e ovos. Além disso, é um importante instrumento para manter 

os trabalhadores no campo. Em 2003, o PIB do setor cresceu 14,31% em relação ao ano anterior. Além 

de ser a base de importantes cadeias de produtos protéicos de origem animal, sendo majoritária no 

caso do PIB da Cadeia Produtiva dos Suínos (58,8% do PIB total desta cadeia), do Leite (56%) e das 

Aves (51%).” 
Disponível em: www.mda.gov.br 

 
O modelo agrícola que se adequa ao texto é: 

a) Latifúndio de exploração 

b) Monocultura de subsistência 

c) Agricultura familiar 

d) Agricultura de ‘plantation’ 

e) Agricultura de terraceamento 

 

 

10. Considere o texto apresentado a seguir para responder a questão. 
“O grupo móvel do Ministério do Trabalho encontrou 421 trabalhadores em condições consideradas 

degradantes, em Quirinópolis (GO), sul do estado. O ministério diz ter resgatado os trabalhadores. 

Originários na maioria de outros estados, eles atuavam no plantio e no corte da cana-de-açúcar, em 

frentes de trabalho da empresa Agropecuária Campo Alto, sociedade anônima dirigida por um 

conselheiro da Unica (União da Indústria de Cana-de-açúcar)”.  
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/Brasil>, acessada em 26/03/2008. 

 
Situações como a descrita no texto têm sido comuns pelo menos desde a década de 1970 e estão 

relacionadas ao crescimento, no campo brasileiro: 

a) das relações de meação em áreas de agricultura familiar. 

b) da prática do arrendamento capitalista, por cooperativas de trabalhadores. 

c) do trabalho assalariado temporário, nas áreas de monoculturas. 

d) do sistema de colonato, nas áreas de culturas tradicionais. 

e) da agricultura orgânica, baseada no uso intensivo da mão de obra. 
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Questão contexto 

 

Discorra sobre o principal sistema agrícola utilizado na região do mundo destacada na imagem abaixo. 

 

 
Disponível em: https://olharespelomundo.com/2016/05/28/sudeste-asiatico-eu-fui/. Acesso em: 09 de maio 2018. 

https://olharespelomundo.com/2016/05/28/sudeste-asiatico-eu-fui/
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Gabarito 

 

1. D 

O sistema descrito pelo texto é o sistema itinerante, que consiste no aproveitamento da terra com 

técnicas tradicionais e é dependente da fertilidade do solo. Com o esgotamento desse solo, migra-se 

para outra localidade, buscando-se um solo mais fértil. Nesse processo, a queimada é muito utilizada 

para limpar o solo. 

 

2. C 

O texto refere-se ao sistema agrícola itinerante, também conhecido como roça. É um sistema de técnicas 

tradicionais, que se utiliza, geralmente, da queimada para a limpeza do solo. Por sua vez, esse sistema 

gera um rápido esgotamento, obrigando a migração para novas áreas de cultivo. 

 

3. B 

A agricultura, segundo o trecho da questão, deve ser associada a um determinado tipo de relevo. Com 

isso, amplia-se a possibilidade de conservação dos solos e prolonga-se sua utilização. 

 

4. C 

As características apresentadas no enunciado correspondem ao sistema de plantation. 

 

5. B 

O plantio direto é um sistema de manejo do solo em que a palha e os demais restos de cultura são 

deixados na superfície do solo para a plantação seguinte, evitando e/ou reduzindo o processo erosivo. 

 

6. C 

A rotação de culturas é uma técnica que dificulta o esgotamento mineral do solo, além de impedir a 

propagação de pragas e doenças na área de cultivo. 

 

7. D 

Cada vez mais, a sociedade tem exercido uma pressão no sentido da conservação dos recursos naturais, 

ou seja, tem demandado um uso consciente dos recursos, a fim de que os mesmos possam também ser 

utilizados pelas gerações futuras. 

 

8. B 

Plantation é um sistema de produção agrícola implantado pelos europeus em seu processo 

expansionista a partir do século XVI, na América Latina, e século XIX, na África e Ásia. Caracteriza-se por 

apresentar produção monocultora para a exportação, grandes propriedades e utilização de mão de obra 

escrava. 

 

9. C 

As características apresentadas no trecho apontam para o sistema agrícola familiar, que é responsável 

por grande parte do número de estabelecimentos rurais, por abastecer o mercado interno e por ser, 

também, o sistema mais impactado pela modernização agrícola. 

 

10. C 
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O texto aponta as relações trabalhistas existentes em um contexto do sistema de plantation, no qual 

muito trabalhadores rurais são explorados, trabalhando por muitas horas, sem segurança e com 

baixíssimos salários. 

Questão contexto  

A imagem destaca a região conhecida como Sudeste Asiático, na qual é utilizada principalmente o 

terraceamento, também chamado de agricultura de jardinagem. Essa técnica agrícola e de conservação 

do solo é empregada em terrenos muito inclinados, permitindo o seu cultivo e, simultaneamente, o 

controle da erosão hídrica. Baseia-se na criação de terraços através do parcelamento de rampas 

niveladas. 
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Agricultura moderna 

 

Resumo 

 

Agricultura pode ser conceituada como um conjunto de técnicas que permitem ao homem controlar a 

produção vegetal. Apesar de, comumente, o conceito de agricultura estar relacionado com alimentação, o 

domínio do homem sobre a natureza não está restrito à produção de alimentos. Um exemplo disso são as 

plantações de algodão para tecidos, enquanto o cultivo de milho, beterraba ou cana-de-açúcar pode ser 

utilizado para produzir etanol. Com o desenvolvimento das técnicas agrícolas e as revoluções industriais 

transformando o campo, a ideia de produtividade se faz presente no espaço rural. Aumentar a produtividade 

significa produzir mais em uma mesma área. É nessa lógica que está repousada a agricultura moderna. 

 

Agricultura moderna 

É marcada pela alta produtividade, bastante ligada ao agronegócio, com muito capital e técnica empregados. 

Pode ser integrada ao setor de pesquisa e desenvolvimento, aumentando vertiginosamente sua capacidade 

de produção. Sendo intensiva, esse tipo de agricultura pode aumentar sua produção sem incorporar novas 

terras. 

 

A Revolução Verde foi um processo que levou à passagem da agricultura tradicional, caracterizada pelo 

plantation e uso intensivo de mão de obra, para a agricultura moderna, através de inovações tecnológicas 

(desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo, utilização de agrotóxicos e mecanização 

do campo) que foram capazes de aumentar a produtividade agrícola. 

 

O discurso ideológico da Revolução Verde foi o aumento da produção de alimentos para que a fome no mundo 

tivesse fim. O grupo Rockefeller, que financiou esse processo, expandiu sua venda de insumos para diversos 

países. O aumento na produção de alimentos foi significativo, mas a distribuição dessa produção não foi, por 

isso a fome ainda continua sendo um problema. 

 

Nesse novo momento da agricultura, identificam-se, portanto, transformações, como a mudança no perfil da 

mão de obra, que deixa de ser em grande quantidade e braçal e passa a ser uma mão de obra com grande 

qualificação, que sabe, por exemplo, manusear os maquinários agrícolas. Essa nova demanda estimulou o 

chamado êxodo rural, ou seja, a saída da população do campo em direção às cidades devido à falta de oferta 

de empregos. 

 

Além disso, a relação de dependência entre o campo e as cidades foi ampliada, isso porque é nas cidades 

que estão os serviços e bens de que o campo necessita nesse novo momento, tais como financiamentos 

bancários, mão de obra qualificada, entre outros, o que vem enriquecendo mais as cidades do que o campo. 

 

Outra transformação acarretada foi a distribuição da população, pois houve uma mudança no perfil do 

trabalhador que reside no campo, que passou a ter uma renda elevada, resultando em uma demanda por 

melhores serviços. 

 

A nova estrutura produtiva do campo é chamada de CAI (Complexo Agroindustrial) ou agroindústria, e 

consiste em três etapas: indústria de insumos, atividade primária e beneficiamento. 
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Principais características da agricultura moderna: 

• Grande utilização de insumos: Na agricultura moderna, as práticas envolvendo agrotóxicos, sementes 

geneticamente modificadas e processos de pesquisa e desenvolvimento são comuns, por isso a larga 

utilização de insumos é uma característica desse modelo produtivo. 

• Intensiva: Como a quantidade de insumos utilizados é alta, o aproveitamento do solo e a utilização do 

espaço são feitos de maneira intensiva. 

• Altamente produtiva: A produtividade rural, que é a relação entre produção agrícola e espaço utilizado 

para a produção, é alta na agricultura moderna, pois os métodos de utilização da terra podem aumentar 

a produtividade sem necessariamente aumentar o espaço cultivado. 

• Extremamente capitalizada: Para conseguir adquirir insumos e sustentar o modelo produtivo altamente 

dependente de técnica e pesquisa, é preciso ser extremamente capitalizada, ou seja, com grande volume 

de recursos financeiros, normalmente adquiridos através de créditos em bancos agrícolas e 

financiamento de grupos empresariais. 

• Monocultora: Para poder fornecer escala financeira a todo o processo produtivo, normalmente os 

grandes complexos de agricultura moderna são monocultores, isto é, produzem em grande quantidade 

apenas um determinado bem agrícola, acompanhando a flutuação do mercado externo. 

• Exportadora: Na agricultura brasileira, o modelo de agricultura moderna é voltado para o mercado externo, 

produzindo commodities que serão comercializadas com parceiros comerciais, como China e União 

Europeia. 

 

Agricultura de jardinagem ou Terraceamento 

Modelo agrícola comum no Sudeste Asiático, voltado predominantemente para a produção de arroz. Utiliza-

se o terraceamento para diminuir a erosão superficial laminar causada pelas chuvas e que ocasiona os 

movimentos de massa. Utiliza grande quantidade de mão de obra, devido às altas taxas populacionais da 

região. 

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-agricultura-moderna/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=espaco-agrario
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Exercícios 

 

1. Examine a tira Armandinho, do cartunista Alexandre Beck. 
 

 
Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com 

A situação enfrentada pelo personagem faz alusão 

a) ao uso indiscriminado de agrotóxicos no processo tradicional de produção agrícola. 

b) ao precário monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos nos EUA e na União Europeia. 

c) ao protecionismo dos países centrais em relação aos produtos cultivados nos países periféricos. 

d) aos limites técnicos da agricultura familiar na produção de alimentos in natura. 

e) ao descumprimento das normas de cultivo orgânico propostas pela Revolução Verde. 

 
 

2. Observe a imagem. 

 

A imagem está relacionada a um sistema agrícola de subsistência típico de regiões densamente 

povoadas do globo terrestre. 

O sistema agrícola, a técnica utilizada e a região de ocorrência no globo são, respectivamente: 

a) Jardinagem, terraceamento e Sudeste da Ásia 

b) Plantations, rotação de culturas e Norte da África 

c) Itinerante, rotação de terras e Norte da Rússia 

d) Comercial, mecanização e Europa Ocidental 

e) Kibutz, irrigação e Oriente Médio 
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3. A característica fundamental é que ele não é mais somente um agricultor ou um pecuarista: ele 

combina atividades agropecuárias com outras atividades não agrícolas dentro ou fora de seu 

estabelecimento, tanto nos ramos tradicionais urbano-industriais como nas novas atividades que vêm 

se desenvolvendo no meio rural, como lazer, turismo, conservação da natureza, moradia e prestação 

de serviços pessoais. 
SILVA, J. G. O novo rural brasileiro. Revista Nova Economia, n. 1, maio 1997 (adaptado). 

Essa nova forma de organização social do trabalho é denominada 

a) terceirização. 

b) pluriatividade. 

c) agronegócio. 

d) cooperativismo. 

e) associativismo. 

 
 

4.  

 
SILVA, E. S. O. Circuito espacial de produção e comercialização da produção familiar de tomate no município de São José de 

Ubá (RJ). In: RIBEIRO, M. A.; MARAFON, G. J. (orgs.). A metrópole e o interior fluminense: simetrias e assimetrias 
geográficas. Rio de Janeiro: Gramma, 2009 (adaptado). 

 

O organograma apresenta os diversos atores que integram uma cadeia agroindustrial e a intensa 

relação entre os setores primário, secundário e terciário. Nesse sentido, a disposição dos atores na 

cadeia agroindustrial demonstra 

a) a autonomia do setor primário. 

b) a importância do setor financeiro. 

c) o distanciamento entre campo e cidade. 

d) a subordinação da indústria à agricultura. 

e) a horizontalidade das relações produtivas. 
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5. TEXTO I 
Ao se emanciparem da tutela senhorial, muitos camponeses foram desligados legalmente da antiga 

terra. Deveriam pagar, para adquirir propriedade ou arrendamento. Por não possuírem recursos, 

engrossaram a camada cada vez maior de jornaleiros e trabalhadores volantes, outros, mesmo tendo 

propriedade sobre um pequeno lote, suplementavam sua existência com o assalariamento esporádico. 
MACHADO, P. P. Política e colonização no Império. Porto Alegre: EdUFRGS, 1999 (adaptado). 

TEXTO II 

Com a globalização da economia ampliou-se a hegemonia do modelo de desenvolvimento 

agropecuário, com seus padrões tecnológicos, caracterizando o agronegócio. Essa nova face da 

agricultura capitalista também mudou a forma de controle e exploração da terra. Ampliou-se, assim, a 

ocupação de áreas agricultáveis e as fronteiras agrícolas se estenderam.  
SADER, E.; JINKINGS, I. Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe. São Paulo: Boitempo, 2006 (adaptado). 

 

Os textos demonstram que, tanto na Europa do século XIX quanto no contexto latino-americano do 

século XXI, as alterações tecnológicas vivenciadas no campo interferem na vida das populações locais, 

pois 

a) induzem os jovens ao estudo nas grandes cidades, causando o êxodo rural, uma vez que formados, 

não retornam à sua região de origem. 

b) impulsionam as populações locais a buscar linhas de financiamento estatal com o objetivo de 

ampliar a agricultura familiar, garantindo sua fixação no campo. 

c) ampliam o protagonismo do Estado, possibilitando a grupos econômicos ruralistas produzir e 

impor políticas agrícolas, ampliando o controle que tinham dos mercados. 

d) aumentam a produção e a produtividade de determinadas culturas em função da intensificação 

da mecanização, do uso de agrotóxicos e cultivo de plantas transgênicas. 

e) desorganizam o modo tradicional de vida impelindo-as à busca por melhores condições no espaço 

urbano ou em outros países em situações muitas vezes precárias. 

 
 

6. Tomates de amadurecimento lento, frutas cítricas resistentes à geada, soja resistente à herbicida e 

com mais proteína, batatas maiores e com polpa mais densa são alguns dos produtos que estão 

disponíveis no mercado ou estarão nos próximos anos. Esses produtos referidos fazem parte do que 

se poderia designar como uma Nova Revolução na agricultura, decorrente do(a): 

a) Utilização de novos insumos agrícolas 

b) Mudança climática global 

c) Realização de Reforma Agrária em áreas de solos férteis 

d) Alterações pedológicas do meio ambiente 

e) Engenharia genética 
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7. Leia o fragmento de texto a seguir: 
A produção avícola é hoje ainda mais semelhante a uma operação fabril. [...] Algumas das grandes 

empresas de alimentos, como a Ralston Purina, a Cargill e a Allied Mills, são responsáveis por 

gigantescas instalações aviárias que processam dezenas de milhares de galinhas por dia. Como na 

organização fabril, as chaves dessa produção são a procriação especial, alimentação intensiva 

enriquecida, estímulos químicos (hormônios) e o controle de doenças. [...] O alimento passa na frente 

das galinhas imóveis, numa correia transportadora, enquanto ovos e excrementos são removidos em 

outras correias. A iluminação artificial supera o ciclo diário natural e mantém as galinhas em postura 

constante. 
IANNI, Otavio. A era do globalismo. São Paulo: Civilização brasileira, 1996. p.47-8. 

O exemplo apresentado por Ianni refere-se ao desenvolvimento de uma agropecuária de forma 

intensiva. Os itens responsáveis por essa classificação são: 

a) Capitalização e produtividade da área. 

b) Mercado consumidor e produção total. 

c) Predominância do fator trabalho e terra. 

d) Regime de propriedade vigente e trabalho. 

e) Utilização abundante de terras e energia. 

 

 

8. A partir da segunda metade do século XX, vários países do mundo, inclusive o Brasil, implantaram um 

pacote de medidas que recebeu o nome de Revolução Verde. 

São duas características desse momento: 

a) Uso intensivo de agrotóxico; aplicação de adubos e fertilizantes. 

b) Introdução de espécies vegetais nas florestas; uso de adubação orgânica. 

c) Revitalização de biomas degradados; retorno da população urbana para o campo. 

d) Surgimento de movimentos sociais no campo; aumento da produtividade e o fim da fome. 

e) Uso de sementes selecionadas; uso de sementes transgênicas. 

 

 

9. “Nos Estados Unidos, a região das Planícies Centrais tem apresentado grande evolução agrícola: no 

Corn Belt, o milho está cada vez mais associado à beterraba e à soja; no antigo Cotton Belt encontram-

se, hoje, ao lado do algodão, a pecuária, a avicultura e cereais diversos e no sul, a irrigação introduziu 

produções agrícolas que associam o trigo de inverno com milho e sorgo.” 

A leitura do texto permite concluir que  

a) é forte a intervenção do Estado na organização espacial da agricultura norte-americana.  

b) as antigas regiões de monocultura, os belts, estão cedendo lugar a sistemas agrícolas mais 

complexos e diversificados.  

c) atualmente, só o Oeste montanhoso apresenta áreas de monocultura e os belts, de frutas cítricas. 

d) a produção cada vez mais voltada para o mercado interno fez desaparecer quase por completo a 

agricultura especializada dos belts.  
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e) o crescimento de outros setores da economia tem provocado a diminuição da produção agrícola 

dos belts. 

10. A Revolução Verde, implantada mundialmente, a partir da Segunda Guerra Mundial, foi idealizada para 

salvar a agricultura dos países subdesenvolvidos de uma suposta incapacidade de vencer obstáculos 

tecnológicos. Ela visava aumentar a produção e a produtividade agrícola desses países, intensificando 

o processo de industrialização da agricultura. 

Várias medidas técnicas foram adotadas e o resultado mais expressivo foi: 

a) a erradicação quase total da subnutrição e da fome na maioria dos países subdesenvolvidos, em 

especial na América Latina.  

b) o favorecimento aos grandes proprietários, às empresas agrícolas e às empresas fornecedoras de 

máquinas e insumos para a agricultura. 

c) a incrementação de produção agrícola nos países desenvolvidos, por meio da biotecnologia, cujo 

excedente abasteceria as regiões mais carentes do planeta. 

d) a implantação de uma estrutura fundiária mais justa nos países subdesenvolvidos, pois, nos países 

que a implantaram, minimizou-se o fosso entre a grande e a pequena propriedade. 

e) a transferência das tecnologias dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos, com 

a finalidade de cultivar exclusivamente gêneros de primeira necessidade para o abastecimento 

interno de seus mercados. 

 

 

Questão contexto 

 

A partir da imagem abaixo, discorra sobre a relação campo-cidade, destacando a questão da modernização 

do campo e a nova paisagem que se origina a partir desse processo. 
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Gabarito 

 

1. A 

A referência ao veneno no produto remete à ideia do uso excessivo de agrotóxico na produção agrícola. 

 

2. A 

O texto e a imagem descrevem a agricultura de jardinagem, prática típica do Sudeste Asiático, que se 

caracteriza pela elevada mão de obra, grande produtividade e uso de técnicas tradicionais e que, quando 

realizada em áreas declivosas, é feita em terraços. 

 
3. B 

As características descritas no texto remetem à ideia de multiatividades. A terceirização e o agronegócio 

estão presentes na estrutura contemporânea rural, porém, não é isso que o texto aborda. A opção que 

corresponde ao descrito é a pluriatividade. 

 

4. B 
Ao se observar o organograma, identifica-se que o financiamento bancário é o principal agente que 

permite que toda a cadeia agroprodutiva se estabeleça, do setor de captação de matéria-prima ao de 

transformação e venda (setores primário, secundário e terciário, respectivamente). 

 

5. E 
A modernização do campo passou a exigir uma alta capitalização, que o pequeno agricultor não possuía. 

Ele, por sua vez, viu os centros urbanos como a única possibilidade de sobrevivência e de ter oportunidade 

de emprego. 

 
6. E 

A modernização da agricultura fez com que o homem deixasse de depender do ritmo e das condições da 

natureza. Um exemplo é a engenharia genética, que consiste em técnicas de manipulação e 

recombinação dos genes vegetais, possibilitando a criação de gêneros agrícolas de acordo com os 

interesses comerciais ou outros fins. 

 
7. A 

A agropecuária classificada como intensiva é aquela em que se empregam recursos tecnológicos, o que 

ocasiona uma menor necessidade de mão de obra humana na produção. A necessidade de ocupação de 

terras é menor, porém, ela é mais frequente em grandes propriedades (latifúndios), e a produtividade é 

bastante elevada. 

 
8. A 

Entre as diversas características da chamada Revolução Verde, pode-se citar o uso de produtos químicos 

que visam ao aumento da produção, porém, desconsidera-se os impactos desse uso para o meio 

ambiente e para o homem. 

 
9. B 

Os belts, ou cinturões agrícolas, são áreas, nos Estados Unidos, onde são desenvolvidos produtos 

específicos. Uma característica comum aos belts citados na questão é o processo de modernização pelo 

qual essas áreas estão passando, o que faz com que o país seja um destaque mundial em relação à 

mecanização produtiva agrícola. 
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10. B 
Quando surgiu, a Revolução Verde foi apresentada como a solução para o problema da fome, que era 

associado a uma pequena produção de alimentos. Porém, após a Revolução Verde, verificou-se que, 

mesmo com o aumento da produção de alimentos decorrente de uma maior produtividade, o problema 

persistiu, com as questões sociais e o acesso à terra permanecendo inalterados. 

 

 

Questão contexto  

A modernização do campo provoca a subordinação crescente do campo à cidade e à indústria, destino 

da produção agrícola e de onde recebe insumos e equipamentos, como evidenciado na imagem. Cabe 

destacar que essa modernização torna as paisagens agrícolas homogeneizadas, pois a produção agrícola, 

voltada principalmente para o mercado externo, passa a ser padronizada (monocultura). Além disso, a 

modernização do campo reduz a população rural (êxodo rural), mas contribui para a formação de uma 

população agrária formada por agrônomos, tratoristas, mecânicos, entre outros trabalhadores 

qualificados. 
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Agricultura paulista 

 

Resumo 

 

Para falar sobre a agricultura paulista, é preciso que se faça uma breve contextualização do cenário da 

agricultura no Brasil. 

A estrutura fundiária no Brasil é extremamente concentradora, ou seja, nossa distribuição de terras é 

desigual. Poucos proprietários rurais concentram grande parte do espaço agrícola, enquanto muitos 

proprietários ocupam uma área minúscula desse espaço.  

 

 

Esses números refletem um processo enraizado no passado colonial, que, por meio do sistema de 

capitanias hereditárias e de doação de sesmarias, estimulou a concentração fundiária desde início da 

colonização ao promover a produção em latifúndios monocultores destinados à exportação. A lei de Terras, de 

1850, agravou o problema ao estabelecer que a aquisição de terras só pudesse ser feita sob compra. A 

manutenção da concentração fundiária atualmente pode ser explicada pela mesma postura política revelada 

na nossa história. As políticas agrícolas nacionais continuam favorecendo grandes agricultores exportadores, 

por intermédio de incentivos fiscais, concessão de créditos para aquisição de maquinários, tecnologias e terras, 

além de leis brandas que favorecem a especulação.  A questão agrária é o resultado dessa contradição, na qual 

a modernização do campo e a ampliação das nossas exportações agrícolas correm paralelas à manutenção da 

desigualdade. A redução dos postos de trabalho e a baixa competitividade do pequeno agricultor, associadas à 

excessiva concentração fundiária e à presença de terras improdutivas, reforçam a necessidade de uma reforma 

agrária  

O estado de São Paulo ganhou muita importância no período JK, onde os pulsos da industrialização do 

Brasil começavam a vibrar. Por muitas migrações, o processo industrial concentrou uma grande metrópole que 

também atraiu investimento de diversos setores produtivos. A Revolução Verde fez com que a agricultura no 

Brasil e o cenário agrário a grosso modo se tornasse parte do cenário industrial. Hoje o estado é responsável 
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por grande parte do PIB agroindustrial do Brasil, possuindo quase 200.000 km² plantados para aproveitamento 

econômico. São Paulo possui o título de maior produtor de frutas do Brasil sendo pioneiro mundial na produção 

de suco de laranja. Essa produção se refere ao setor secundário, ou seja, de transformação da matéria prima - 

laranja - em produto - suco de laranja, mas também na própria produção de laranja, 80% para a indústria. Além 

disso, é necessário o destaque para a produção de cana de açúcar, sobre tudo para a produção de 

biocombustíveis. Apesar do nordeste dominar a cana de açúcar para a produção de alimentos, São Paulo tem 

sua produção em grande parte motivada pela presença do setor automobilístico. Destacam-se também a 

produção de soja, milho e de legumes. Além disso, São Paulo também leva o título de terceiro maior produtor 

nacional de café. A pecuária não deixa de estar presente no Estado, sendo o segundo maior produtor nacional 

de carne de aves. 

Em muitos municípios de São Paulo existem as Casas da Agricultura, afim de orientar produtores e 

agricultores. A presença da agricultura é marcada pelo agronegócio em grande escala, sendo o estado que mais 

utiliza tratores na agricultura. Os números são maiores do que a soma dos estados do Norte, Nordeste e Centro 

Oeste. Isso causa um profundo desgaste no solo e demonstra o nível industrial de mecanização que marca a 

paisagem agrária paulista. 
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Exercícios 

 

1. No corte A-B indicado no mapa do estado de São Paulo as atividades econômicas mais significativas são 

 

a) reflorestamento, cana de açúcar, pecuária e turismo.  

b) turismo, reflorestamento, cana de açúcar e pecuária.  

c) reflorestamento, fruticultura, cana de açúcar e pecuária.  

d) fruticultura, reflorestamento, pecuária e cana de açúcar.  

e) turismo, cana de açúcar, fruticultura e reflorestamento. 

 

 

2.  Considere os mapas do Estado de São Paulo, seus conhecimentos e as afirmativas a seguir. 

   
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/mapd5r/index.jsp. Acessado em 24/08/2009. 

I. A expansão desse cultivo tem ocorrido, principalmente, com vistas ao aumento da produção de 

etanol para o abastecimento dos mercados interno e externo. 

II. O cultivo desse produto agrícola tem ocupado porções do Oeste Paulista que, tradicionalmente, 

eram ocupadas com pasto. 

III. A expansão desse cultivo tem acarretado a diminuição da produção de gêneros alimentícios em 

algumas regiões do estado. 

 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II, apenas. 

b) II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I, II e III. 
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3.  

 
 

Sobre a produção de madeira oriunda de florestas plantadas, no Brasil, para fabricação de papel e 

celulose, considere o gráfico e as afirmações seguintes: 

I. Os estados de São Paulo e Paraná respondem, juntos, por cerca de 50% da produção nacional, em 

função de sua proximidade com as indústrias processadoras, com o maior mercado consumidor do 

país e com os principais eixos de exportação. 

II. o cultivo de espécies voltadas a essa produção tem avançado sobre territórios dos estados da Bahia 

e do Espírito Santo, sendo responsável pela subtração de parcela da Mata Atlântica nesses estados. 

III. Nos estados da região Sul, que figuram entre os oito maiores produtores do país, essa produção 

está restrita a pequenas propriedades, associada a produtos voltados à subsistência, tais como 

laticínios, charque e hortaliças. 

 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas.  

b) I e II, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 
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4. Observe os mapas apresentados a seguir para responder à questão. 
 

I 

 
 
 
 
 

II 

 
IBGE, Atlas Geográfico Escolar. Rio de Janeiro, 2002 

 
Os mapas apresentam duas culturas agrícolas que destacam a divisão existente entre a agricultura de 

exportação, estruturada pelo agronegócio, e a agricultura para o abastecimento interno, em que tem 

grande importância a propriedade familiar. 

São elas: 

a) I – laranja e II – feijão. 

b) I – soja e II – cana-de-açúcar. 

c) I – arroz e II – laranja. 

d) I – feijão e II – soja. 

e) I – cana-de-açúcar e II – arroz. 
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5. Ainda no começo do século 20, Euclides da Cunha, em pequeno estudo, discorria sobre os meios de 

sujeição dos trabalhadores nos seringais da Amazônia, no chamado regime de peonagem, a escravidão 

por dívida. Algo próximo do que foi constatado em São Paulo nestes dias [agosto de 2011] envolvendo 

duas oficinas terceirizadas de produção de vestuário. 
José de Souza Martins, 2011. Adaptado. 

 

No texto acima, o autor faz menção à presença de regime de trabalho análogo à escravidão, na indústria 

de bens 

a) de consumo não duráveis, com a contratação de imigrantes asiáticos, destacando-se coreanos e 

chineses. 

b) de consumo duráveis, com a superexploração, por meio de empresas de pequeno porte, de 

imigrantes chilenos e bolivianos. 

c) intermediários, com a contratação prioritária de imigrantes asiáticos, destacando-se coreanos e 

chineses. 

d) de consumo não duráveis, com a superexploração, principalmente, de imigrantes bolivianos e 

peruanos. 

e) de produção, com a contratação majoritária, por meio de empresas de médio porte, de imigrantes 

peruanos e colombianos. 

 

 

6. Leia o texto sobre os pedidos de exploração de minérios no Vale do Ribeira – SP. 
 

O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) registrou em 2012 um recorde de pedidos de 

mineração no Vale do Ribeira, região sul do Estado de São Paulo. Entre os processos que foram abertos, 

encontram-se pedidos para pesquisa, licença ou concessão de lavras que vão desde calcário até minérios 

nobres como níquel, prata e ouro. 

O DNPM concedeu 422 autorizações para pesquisas minerais na região, sendo que 112 já tiveram 

autorizadas as extrações de minérios. 

O Estado de S. Paulo, 01/07/2013. Adaptado. 

 

Essa exploração poderá afetar o meio físico e a ocupação humana tradicional dessa região, caso regras 

de controle não sejam rigorosamente estabelecidas e cumpridas. Assinale a alternativa que indica as 

áreas onde interferências negativas poderão ocorrer. 

 

 Predomínio da estrutura geológica Significativa ocupação humana tradicional 

a) Dobramentos do Cenozoico Quilombola 

b) Escudo do Brasil Central Indígena 

c) Escudo Atlântico Caiçara 

d) Escudo do Brasil Central Caiçara 

e) Dobramentos do Atlântico Quilombola 
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7. “A cana-de-açúcar é outra monocultura que tem se expandido nos Cerrados mato-grossenses, 

apresentando níveis crescentes de área plantada e produção. O produto é absorvido no próprio Estado 

pelo setor industrial sucroalcooleiro, que produz açúcar, álcool hidratado e anidro.” 
MORENO, Gislaene; HIGA, Tereza Cristina Souza (Orgs.). Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, ambiente. Cuiabá: 

Entrelinhas, 2005. p. 154-155. 

Com base nos seus conhecimentos acerca do assunto tratado no texto acima, assinale a alternativa 

correta: 

a) Das indústrias sucroalcooleiras mato-grossenses, destaca-se a usina Itamarati, com sede em Barra 

do Bugres. Essa usina opera em toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, dispõe de instalações 

modernas e utiliza-se de tecnologia de ponta, desde o plantio até a transformação final da matéria-

prima em álcool e açúcar. 

b) O plantio da cana-de-açúcar é feito, geralmente, nos meses de abril e maio e a colheita de setembro 

a dezembro. Em Mato Grosso, como grande parte da produção ainda não é mecanizada, predomina 

nesse tipo de cultivo o trabalho braçal da mão-de-obra volante, ou seja, contratada temporariamente 

pelas empresas, através de empreiteiros ou agenciadores, conhecidos por “gatos”. 

c) A cultura da cana-de-açúcar, para evitar a erosão do solo em terrenos inclinados, é cultivada ao 

longo dos vales fluviais. 

d) “Gato” é um personagem da estrutura agrária brasileira e, assim como o “grileiro”, contrata 

trabalhadores braçais como mão-de-obra para fazendas ou projetos agropecuários. 

e) Embora a cana-de-açúcar tenha sido introduzida, primeiramente, na capitania de São Vicente (litoral 

de São Paulo), foi na Zona da Mata do nordeste do Brasil – faixa litorânea que se estende do Rio 

Grande do Norte até o sul da Bahia – que sua cultura e transformação (industrialização) em açúcar 

prosperaram, nos séculos XVI e XVII. 

 

 

8. "- (...) E aquela fumaceira que estou vendo lá, vovó? Dona Benta suspirou: - É a queima de café, minha 

filha... Produzir para destruir é o maior dos absurdos... Já foram queimados 35 milhões de sacas. As 

queimas chegaram a 82 milhões de sacas. Para dar uma idéia do que isso representa basta pensar que 

35 milhões de sacas formam uma pilha de 40 por 40 metros, muito mais alta que o Pão de Açúcar..."  
Monteiro Lobato, GEOGRAFIA DE DONA BENTA 

 
O texto refere-se a uma determinada política cafeeira adotada face à crise econômica de 1929.  

a) Qual foi a primeira área paulista produtora de café a partir da qual as plantações se alastraram pelo 

Estado de São Paulo?  

b) Qual a região deste Estado que não se caracterizou pelo plantio de café?  

c) Quem promoveu essa política de defesa da cafeicultura e qual a consequência dessa política para 

a sociedade? 

 

 

9. Em 1985, o Estado de São Paulo figurava como o principal produtor da cana-de-açúcar no Brasil (48,76% 
do total nacional). Esta cultura ocupa extensas áreas do território paulista.  

a) Aponte dois problemas ambientais decorrentes desta cultura.  

b) Explique de que forma eles ocorrem. 
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10. Cite três condições, criadas pela cafeicultura, que favoreceram a concentração industrial em São Paulo.  
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Gabarito 

 

1. B 

O corte representado na figura indica a planície litorânea, onde se acumula turismo. Além disso temos a 

presença de serras e planaltos onde acontece reflorestamento e também a atividade pioneira da agricultura 

paulista que é a cana de açúcar e também pecuária no planalto meridional. 

 

2. E 

A plantação de cana de açúcar em larga escala acontece pela demanda de produção de biocombustíveis e 

São Paulo se insere nesse contexto como maior produtor brasileiro de cana e álcool, abastecendo o 

mercado interno e o exterior. A expansão desse serviço acontece para o oeste do estado e afeta a produção 

de alimentos. 

 

3. B 

A agricultura do sul também acontece em larga escala, sendo cultivado milho, feijão, batata, frutas, fumo e 

também monoculturas de soja, trigo, arroz e cana. 

 

4. A 

São Paulo é um grande produtor, não somente de cana de açúcar mas também de laranja, como podemos 

observar no primeiro mapa e também de cereais e grãos como o feijão.  

 

5.   A 

O trabalho escravo permanece como uma realidade presente no Brasil atual. Em São Paulo, a exploração 

industrial, tanto no ambiente agrícola quanto no urbano tem sido uma constante que embasa a economia 

e agrupa imigrantes para essas funções. 

 

6.  E 

Para acertar a questão, é necessário o conhecimento geomorfológico da formação paulista. Muitas 

comunidades quilombolas são afetadas pela mineração. 

 

7.  E 

São Paulo possui extensas monoculturas de cana de açúcar mais direcionadas a produção de combustível. 

 

8.  

a) Vale do Paraíba. 

b) Vale do Ribeira localizado ao sul do estado. 

c) A política de Café com Leite gerou uma enorme contração de dívida por parte do estado de São Paulo 

afim de assegurar seu próprio crescimento. 

 

9.  

a) Erosão dos solos e poluição das águas. 

b) A própria plantação extensiva desgasta o solo assim como o peso dos tratores e derramamento dos 

dejetos da cana na água. 

 

10.  Os três fatores que podem ser citados são migração da mão-de-obra para a indústria, a formação de 

centros financeiros e consequente concentração de capital. 
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Como usar o resultado do simulado para (re)definir a estratégia de 

estudo 

 

Resumo 

 

O primeiro passo é fazer as Avaliações Semanais. Você pode utilizá-las como simulados. Para acessá-

las, basta clicar na imagem abaixo. 

 

 

 

Mas não se esqueça de fazer as Avaliações Semanais tal como você faria a prova do Enem. Confira 

algumas dicas que podem te ajudar nesse processo!! 

 

Como fazer o 

simulado 

• Faça as questões sem consultar seu material. É uma prova!! 

• Concentre-se no “simulado”. Você tem um tempo para finalizá-lo. 

• É possível que você não acerte todas as questões. Por isso, 

falamos da importância de um Growth Mindset.  

• Se o “simulado” está parecendo difícil e você está ficando nervoso, 

pare, respire, se concentre e volte para a prova. 

• Ao final da Avaliação Semanal faça uma releitura antes de enviar 

as respostas. Pode ser que deixou passar algum erro. 

 

(Re)defina sua estratégia de estudo 

 

Após concluir a Avaliação Semanal, você irá receber um Feedback bem legal de como anda seu 

desempenho.  

 

 

https://simulado.descomplica.com.br/simulado/avaliacoes-semanais
https://simulado.descomplica.com.br/simulado/avaliacoes-semanais
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Ao descer um pouco mais a tela, é possível visualizar as questões que você errou, bem como a solução. 

 

 

 

 

 

É aqui que você irá obter a maior fonte de informação para (re)definir sua estratégia de estudos. Descubra 

o que você errou e refaça as questões. O Mapa de Questões lhe permite navegar pelas questões que você errou, 

conferindo o gabarito comentado!! Busque identificar se o erro é um problema na teoria ou se é uma questão 

prática, um enunciado mal compreendido, por exemplo. Outro detalhe é que, se você percebeu que errou muito 

o conteúdo de Química e acertou mais o de Física e de Biologia, significa que ainda tem algo para melhorar!! Ah, 

não se esqueça de participar do ranking, clicando nesta imagem no site. 
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Treino, Estratégia, Performance e Resultado 

Esse é o mantra do Guia do Estudo Perfeito e defini praticamente tudo que você deve buscar. Tenha uma 

Estratégia de ponta nos seus estudos. É isso que, em boa parte das aulas do GEP, buscamos ensinar. Assim, 

você pode aumentar sua Performance nos estudos. Treine, treine, treine, até conseguir melhorar seu Resultado. 

Por isso, use o simulado para reprogramar sua estratégia de estudos para o futuro. É lógico que muito do que 

você já faz deve manter, até porque tem muita matéria vindo por aí, mas também é possível aperfeiçoar outros 

pontos!! 
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Exercício 

 

A tarefa dessa semana será repensar o planejamento. Vamos ao passo a passo? 

 

• Mapeie todo o conteúdo que você já estudou para a prova do Enem e anote em um papel. 

• Selecione, entre esse conteúdo, os que mais caem no Enem e que você tem dificuldades. Anote em 

uma coluna logo abaixo. 

 

Pronto!! Você já tem um mapa das suas maiores dificuldades e das suas prioridades. Agora, é hora de corrigir 

esse problema. 

 

• Pegue seu cronograma antigo e busque horários em que possa revisar esses conteúdos. 

• Use a aba de exercícios do Descomplica para revisar. É isso mesmo. Você irá revisar com exercícios. 

• Depois, corrija cada exercício. Para as questões que você errou, deve refazê-las com seu caderno ao 

lado, consultando a cada dúvida que surgir. 

• Faça isso para todos os temas que elencou no primeiro exercício, até conseguir terminar tudo. 

 

E aí, o que você achou dessa estratégia? Vamos colocá-la em prática!! 
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Independência das 13 colônias 

 

Resumo 

 

As ideias de questionamento ao absolutismo – especialmente as de John Locke - ganharam forma 

primeiramente na América, mais especificamente na costa leste estadunidense, nas treze primeiras colônias 

inglesas que mais tarde viriam a formar os Estados Unidos. 

 

Mapa das treze colônias iniciais. 

 

A colonização inglesa na América tinha suas peculiaridades, pois não havia uma forma de 

homogênea de exploração do território. Enquanto o sul das treze colônias era agroexportador com latifúndios, 

monocultura e mão de obra escrava, ou seja, viviam no sistema de plantation, e seguiam o exclusivo 

metropolitano;  o Norte, por outro lado,  era povoado principalmente por protestantes fugidos da Inglaterra, 

era mais manufatureiro e industrial, com um comércio (inclusive escravista) muito proeminente e com a 

agricultura baseada em pequenas propriedades,  além de ter maior liberdade comercial  devido à negligência 

salutar. Essas diferenças podem ser atribuídas principalmente ao clima já que – ao norte – as baixas 

temperaturas não tornavam a agricultura em larga escala algo economicamente próspero. É importante 

lembrar, além disso, o contexto vivido na Inglaterra, que também contribuiu para esta postura negligente. As 
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Revoluções Inglesas – Puritana e Gloriosa – um contexto de instabilidade e transformações políticas também 

explicam a pouca atenção dada às colonias.  

A negligência salutar foi um ponto de enorme importância no processo de independência dos EUA. 

Tradicionalmente, as colônias mais ao norte tinham grande autonomia e essa vai ser modificada após a 

Guerra dos 7 anos. Iniciada em 1756, o conflito envolvia a Inglaterra e os franceses. No entanto, o governo 

inglês praticamente delegou aos colonos a defesa de suas possessões na América. A luta contra os franceses 

despertou nos colonos um forte sentimento de autoconfiança, bem como a consciência de sua força militar. 

Pela primeira vez, as Treze Colônias uniram-se em torno de um ideal comum que mais tarde culminaria na 

Independência dos Estados Unidos. Vários líderes militares surgiram neste conflito, destacando-se a figura 

de George Washington. 

A Inglaterra saiu vitoriosa do conflito contra a França, surgindo, porém, uma forte crise econômica 

devido aos gastos militares no conflito. Para se recuperar economicamente, os ingleses adotaram uma nova 

política administrativa sobre suas colônias. No lugar da liberdade comercial que os colonos possuíam até 

então, criou-se rígidas práticas de controle. 

Deste modo, com o término da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra proibiu a apropriação de terras 

situadas a oeste, e criou novos impostos para a região. A Lei do Açúcar  foi criada em 1764 (instituía-se uma 

taxa adicional para o açúcar de origem de fora das colônias britânicas),  a Lei do Selo em 1765 (que obrigava 

a compra de um selo para todos os documentos que circulassem dentro da colônia) e a Lei do Chá em 1773 

(que obrigava os colonos a somente consumirem chá de companhias britânicas). Estas leis também foram 

criadas para suprir uma necessidade financeira provocada pela guerra dos sete anos, já que ampliariam a 

arrecadação metropolitana nas colônias.  

Contra a Lei do Chá, que concedia a exclusividade de comércio deste produto à Companhia das 

índias Orientais (inglesa), os colonos protestaram através do Boston Tea Party. A Inglaterra reagiu com a 

promulgação das “Leis Intoleráveis “. Esse conjunto de regulações também foi uma resposta ao Primeiro 

Congresso da Filadélfia que ainda não tinha pretensões emancipatórias e queria somente a revogação do 

endurecimento do pacto e a representação das colônias no Parlamento Inglês. A coroa não aceitou as 

reivindicações dos colonos e aumentou ainda mais o controle sobre a colônia. Foi durante o Segundo 

Congresso da Filadélfia, em quatro de Julho de 1776, os revoltosos decidiram romper politicamente com a 

Inglaterra e fundar uma nação independente.  

 

Representação da Boston Tea Party. 
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As Guerra de Independência duraram até 1781, tendo sido os colonos comandados por George 

Washington. A França, a Espanha e a Holanda apoiaram os colonos. A Independência das Treze Colônias vai 

influenciar outras movimentos de emancipação na América. 

 

 

George Washington vê a primeira bandeira estadunidense. 

 

A Constituição  

Após a Declaração de Independência, o debate esteve centrado na elaboração de uma constituição. 

Após redigida, seu preâmbulo dizia: 

“Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, 

garantir a tranquilidade interna, promover a defesa comum, o bem-estar geral e assegurar os benefícios da 

liberdade para nós e para os nossos descendentes, promulgamos e estabelecemos a Constituição para os 

Estados Unidos da América.” 

Dentre as suas principais características, podemos citar:  república presidencialista federativa; 

poder dividido em Executivo, Legislativo e Judiciário; unificação do sistema monetário e de medidas que seria 

utilizado; os estados deveriam respeitar os direitos individuais dos cidadãos. Havia, além disso, a garantia de 

direitos como: a liberdade de expressão: todo o cidadão tem o direito de expor livremente suas ideias, praticar 

sua religião livremente. 

Esses aspectos nos fazem notar a influências dos ideais Iluminismo. No entanto, apesar de muitos 

delegados estaduais reconhecerem que a escravidão era imoral, as discussões sobre a abolição não 

prosperaram, para não contrariar os representantes dos estados do sul. Isso aprofundaria cada vez mais as 

diferenças entre o norte e o sul que culminaria na Guerra de Secessão. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-independencia-das-13-colonias/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=as-independencias-na-america-e-suas-consequencias
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Exercícios 

 

1. Em 1773, procurando aliviar as dificuldades financeiras da Companhia das Índias Orientais, o governo 

britânico concedeu-lhe o monopólio do chá nas colônias. Os colonos reagiram e disfarçados de índios, 

patriotas de Boston, abordaram navios que transportavam chá, lançando a mercadoria nas águas do 

porto.  
H. C. Allen. História dos Estados Unidos da América 

 

A ação descrita pelo texto levou o parlamento britânico a promulgar, em 1774, as Leis Coercitivas ou, 

como foram chamadas pelos colonos, Intoleráveis. Tais leis:  

a) lançavam impostos sobre vidro e corantes; 

b) interditavam o porto de Boston até que fosse pago o prejuízo causado pelos colonos;  

c) proibiam a emissão de papéis de crédito na colônia que, até então, eram usados como moeda;  

d) impunham aos colonos os custos do alojamento e fornecimento de víveres para as tropas 

britânicas enviadas para a colônia;  

e) enfraqueceram a autoridade do governador de Massachusetts. 

 

 

2. “Consideramos (...) que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos 

direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que para garantir 

esses direitos são instituídos entre os homens governos que derivam os seus justos poderes do 

consentimento dos governados; que toda vez que uma forma qualquer de governo ameace destruir 

esses fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, assentando a sua 

fundação sobre tais princípios e organizando-lhe os poderes da forma que pareça mais provável de 

proporcionar segurança e felicidade.” 
  A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 53.  

 

Sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos, é correto afirmar que:  

a) Defendia o princípio da igualdade de direitos dos seres humanos, mas condenava o direito à 

rebelião como uma afronta à ordem social. 

b) O radicalismo da sua formulação, com respeito ao direito de rebelião dos escravos, provocou forte 

reação dos proprietários de escravos em toda a América. 

c) Sua formulação foi baseada no ideário liberal-iluminista e acabou influenciando outros 

movimentos políticos na América e na Europa.  

d) Influenciada pelos tratadistas espanhóis, a declaração defendia a origem do poder divino e 

condenava a desobediência dos subordinados.  

e) A declaração sustentava que os governos poderiam cercear a liberdade dos indivíduos em nome 

da segurança e da felicidade coletivas. 
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3. "O puritanismo era uma teoria política quase tanto quanto uma doutrina religiosa. Por isso, mal tinham 

desembarcado naquela costa inóspita, (...) o primeiro cuidado dos imigrantes (puritanos) foi o de se 

organizar em sociedade". 

Esta passagem de A DEMOCRACIA NA AMÉRICA, de A. de Tocqueville, diz respeito à tentativa: 

a) malograda dos puritanos franceses de fundarem no Brasil uma nova sociedade, a chamada França 

Antártida. 

b) malograda dos puritanos franceses de fundarem uma nova sociedade no Canadá. 

c) bem-sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma nova sociedade no Sul dos Estados Unidos. 

d) bem-sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma nova sociedade no Norte dos Estados 

Unidos, na chamada Nova Inglaterra. 

e) bem-sucedida dos puritanos ingleses, responsáveis pela criação de todas as colônias inglesas na 

América. 

 

 

4. A Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, é considerada a primeira experiência 

significativa de Estado federal. Isso se deve: 

a) ao princípio constitucional baseado na pluralidade de centros de poder soberanos e coordenados.  

b) ao princípio constitucional caracterizado pela inexistência de leis gerais válidas para toda a nação.  

c) ao princípio constitucional baseado na absoluta submissão das unidades federativas ao governo 

central.  

d) ao princípio constitucional de garantia dos direitos individuais do cidadão e das minorias sociais.  

e) ao princípio constitucional baseado no corporativismo e na negação do direito de rebelião e 

insubordinação política. 

 

 

5. O processo da emancipação das Treze Colônias Inglesas da América do Norte, na segunda metade do 

século XVIII, é denominado de Revolução Americana, pois: 

a) representou o fim do pacto colonial naquela parte do continente americano, servindo de modelo 

para os demais processos emancipatórios americanos.  

b) rompeu o Pacto Colonial mercantilista e criou uma sociedade liberal e democrática para todos os 

setores sociais.  

c) foi a primeira etapa das Revoluções Liberais que, a partir de então, iriam propagar-se somente na 

Europa.  

d) assinalou o início de uma sociedade capitalista, baseada no trabalho assalariado, livre das 

instituições feudais.  

e) a ideologia de seus grandes líderes era a mesma que caracterizaria, pouco tempo depois, a 

Revolução Inglesa. 
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6. O chá veio da China e atingiu a Europa no início do século XVII, com o primeiro carregamento chegando 

a Amsterdã em 1609. A partir do século XVIII, a Inglaterra torna-se o principal importador de chá da 

Europa. Nesse mesmo período, o chá consistiu em importante bebida da população dos Estados 

Unidos da América, ainda colônia inglesa. A partir desse contexto, marque a alternativa CORRETA:  

a) Esse período é marcado pela questão dos impostos, especialmente a aprovação, em 1773, do 

imposto inglês sobre o chá, produto importado e muito consumido pelos colonos.  

b) Em meados do século XVIII, fortaleceram-se as relações entre colonos norte-americanos e a sua 

metrópole inglesa, especialmente com o apoio dos colonos contra os invasores espanhóis.  

c) Além do imposto sobre o chá, o Parlamento inglês aprovou também o imposto sobre o açúcar. No 

entanto, essa lei não foi tão grave, pois esse produto não era importante para os Estados Unidos, 

que, nessa época, quase não consumiam açúcar.  

d) A Lei do Chá está relacionada ao episódio em que colonos ingleses, vestidos de índios, jogaram 

um carregamento de chá no mar, no porto de Boston. Esse incidente radical levou a Inglaterra a 

reconhecer a independência dos Estados Unidos.  

e) Os conflitos entre Inglaterra e França (Guerra dos Sete Anos - 1756-1763) estão relacionados 

diretamente à 'Guerra de Secessão' norte-americana. 

 

 

7. No período de 1756 a 1763, franceses e ingleses enfrentaram-se num conflito denominado Guerra dos 

Sete Anos. O continente americano destacou-se por ser o principal teatro de operações beligerantes. 

Foi resultado desse conflito a vitória:  

a) francesa, que lhe garantiu o total controle das regiões do Canadá e Vale do Ohio.  

b) inglesa, que favoreceu a autonomia política das colônias contra o absolutismo francês.  

c) espanhola, que se aproveitando da fragilidade dos envolvidos, ampliou seu território a partir do 

México.  

d) francesa, que ampliou a autonomia política das colônias em favor do comércio com a Guiana 

Francesa.  

e) inglesa, que saiu enfraquecida economicamente e tornou mais rígido seu controle sobre as 

colônias, desencadeando a Revolução Americana. 
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8. Os processos de ocupação do território americano do Norte simbolizam, para muitos historiadores, a 

presença do 8. ideário europeu no Novo Mundo. Os pioneiros ingleses do Mayflower construíram uma 

sociedade baseada na justiça e no cumprimento dos valores religiosos e morais protestantes. Essa 

base fundadora teve papel essencial na formação dos Estados Unidos da América. 

Assinale a opção que contém a relação correta entre a fundação e a formação dos Estados Unidos. 

a) A Revolução Americana de 1776 representou, nos Estados Unidos, a presença dos valores da 

Revolução Francesa, mostrando como os americanos estavam sintonizados com a Europa e não 

queriam se separar da Inglaterra. 

b) A Revolução Americana de 1776 foi o episódio que representou, de forma mais cabal, a presença 

da tradição dos primeiros colonos, através do sentido de liberdade e da ideia de "destino 

manifesto". 

c) A Revolução Americana de 1776 apresentou valores que eram oriundos das culturas indígenas da 

região americana e por isso garantiu a expressão radical de liberdade, na revolução. 

d) A revolução de 1776 foi um episódio isolado na história dos Estados Unidos, pois fundamentou-

se em valores de unidade que não foram capazes de fazer dos Estados Unidos um país americano. 

e) A Revolução Americana de 1776 foi apenas um ensaio do que ocorreria no século XIX nos Estados 

Unidos, por isso, podemos pensá-la como um apêndice da Guerra de Secessão, esta sim vinculada 

à Revolução  Francesa. 

 

 

9. "São verdades incontestáveis para nós: que todos os homens nascem iguais; que lhes conferiu o 

Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais o de 'vida, o de liberdade e o de buscar a felicidade'".  
Declaração de Independência, 4 de julho de 1776. 

Acerca da Independência das Treze Colônias, é correto afirmar que  

a) a ruptura com a metrópole foi efetivada pelas classes sociais dominantes coloniais, o que fez com 

que as demandas dos mais pobres fossem barradas e que não houvesse solução imediata para a 

questão escravista.  

b) comandada pelos setores mais radicais da pequena burguesia, os colonos criaram uma república 

federativa, considerando, como pilares fundamentais da nova ordem institucional, as igualdades 

política e social.  

c) sua efetivação só foi possível devido à fragilidade econômica e militar da Inglaterra, envolvida com 

a Guerra dos Sete Anos com a França, além da aliança militar dos colonos ingleses com a forte 

marinha de guerra da Espanha.  

d) o desejo por parte dos colonos de emancipar-se da metrópole Inglaterra nasceu em uma 

conjuntura de abertura da política colonial, na qual, a partir de 1770, as Treze Colônias foram 

autorizadas a comerciarem com as Antilhas.  

e) o processo de ruptura colonial foi facilitado em decorrência das identidades econômicas e 

políticas entre as colônias do norte e as do sul, praticantes de uma economia de mercado, com o 

uso da mão de obra livre. 
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10. Uma forma de arrecadação de imposto e de censura foi imposta pela metrópole inglesa aos colonos 

das Treze Colônias, em 1765, através da(s): 

a) leis denominadas, pelos colonos, intoleráveis; 

b) Lei do Selo; 

c) Lei de Pão; 

d) criação de um tribunal metropolitano de averiguação de preços e documentos na colônia. 

e) permissão de circulação exclusiva de jornais ingleses metropolitanos. 
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Gabarito 

 

1. B 

Os colonos sofreram as represálias das leis intoleráveis e começaram o movimento pela sua revogação 

e pela participação no parlamento, o que evoluiu para uma luta por emancipação. 

 

2. C 

A independência dos EUA é chamada de Revolução Americana por ter um caráter de rompimento da 

ordem do antigo regime, como propunha essas teorias, sendo o primeiro país das américas a alcançar a 

independência. 

 

3. D 

A colonização nos Estados Unidos foi influenciada por motivos religiosos, os puritanos perseguidos se 

refugiaram no novo continente e aplicaram o seu modo de vida que valorizava o modo capitalista e o 

trabalho. 

 

4. A  

Uma das principais características da Primeira Constituição americana foi a autonômia adquirida pelos 

estados, embora houvesse um poder central. 

 

5. A  

Sendo a primeira a romper com  sua metrópole,  a independência dos EUA serviu de modelo para outros 

movimentos emancipatórios como a Inconfidência Mineira. 

 

6. A 

Os impostos foram aprovados em virtude de prejuízo nos cofres ingleses após a guerra dos sete anos. 

 

7. E 

A relação entre a guerra dos sete anos com a independência é tão íntima que dificilmente sem o aumento 

de impostos haveria uma insurreição dos colonos, já que estes tinham liberdade de comércio e 

prosperavam muito por causa da negligência salutar. 

 

8. B 

A ideia do destino manifesto previa o direito dos colonos de ocupar a América e leva-la no sentido do 

povoamento do Oeste que estava despovoado. 

 

9. A 

O comando da independência esteve nas mãos das elites coloniais, um exemplo disso é a manutenção 

da escravidão. 

 

10. B 

A lei do selo foi uma das formas para a arrecadação pós-guerra dos sete anos, sendo considerada um 

dos estopins para o movimento emancipatório. 
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Independências da América Espanhola 

 

Resumo 

 

A Espanha exercia um rígido controle sob suas colônias, já que o pacto colonial era muito presente 

nas terras dominadas em território americano, era especialmente rigoroso para evitar a evasão dos metais 

preciosos aqui explorados.  A administração espanhola no continente estava dividida em quatro vice-reinos: 

Vice- Reino da Nova Espanha (México e parte dos Estados Unidos), Vice- Reino de Nova Granada ( Colômbia 

e Equador), Vice- Reino do Peru ( Peru e Bolívia) e Vice- Reino do Rio da Prata (Paraguai, Uruguai e Argentina). 

A administração era feita em capitanias gerais, que eram em quatro também: Cuba, Guatemala, Chile e 

Venezuela. 

A pirâmide social nos territórios americanos era formada com os Chapetones -  nascidos na 

Espanha -  que eram os administradores, clérigos e oficiais enviadospela metrópole. Ocupavam o topo da 

pirâmide, seguidos dos criollos que eram filhos de espanhóis brancos nascidos em terras americanas 

representando a elite econômica que controlava os ayuntamientos e cabildos. Abaixo destes, havia os 

mestiços que eram os filhos de espanhóis com indígenas ou negros que eram trabalhadores livres artesãos 

e pequenos comerciantes. E, por fim, havia os escravos negros (sobretudo nas ilhas da América central) e 

indígenas em regime de trabalhos compulsório pela Mita e Encomienda. Na sociedade colonial, a 

possibilidade de ascensão social ela baixíssima. 

No início do século XIX, a América Espanhola vai ter contato com as ideias liberais do Iluminismo, 

fato que influencia as guerras de independência. Veremos que o território sofreu um processo de 

fragmentação, dando origem a jovens repúblicas oprimidas pelo caudilhismo, exploradas por oligarquias 

rurais e presas a uma nova dependência econômica imposta pelo capitalismo industrial inglês. 

Nesse contexto, além disso, a independência das treze colônias e a formação dos Estados Unidos, 

primeiro país soberano do Novo Mundo, tornaram-se o exemplo e a fonte de inspiração para os movimentos 

que lutavam pela emancipação política e pela ruptura do pacto colonial. O regime republicano, baseado no 

pensamento iluminista vai influenciar os movimentos na América Espanhola. 

O principal impacto veio, entretanto com a Revolução Francesa, cujas consequências se fizeram 

sentir tanto na Europa quanto na América. A ascensão de Napoleão Bonaparte e o estabelecimento do 

Bloqueio Continental contra a Inglaterra são fundamentais para entender o processo de independência.  A 

invasão de Portugal pelos franceses rompeu o pacto colonial luso-brasileiro e acelerou a independência do 

Brasil, ao mesmo tempo em que a ocupação da Espanha por Napoleão e a imposição de José Bonaparte 

como rei do país desencadearam as lutas de independência nas colônias da América espanhola. 

Do que fiz respeito a política interna, é importante lembrar da contradição entre a estrutura 

econômica, dominada elos criollos (partidários do livre comércio), e a estrutura política, controlada pelos 
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chapetones (defensores do monopólio metropolitano), que foi também um dos fatores importantes do 

processo de independência. 

Nessa conjuntura, ocorreram uma série de rebeliões, algumas delas com sucesso e outras 

fracassadas.  É interessante notar que a partir de 1815 o processo de independência ganha novo folego. Após 

a derrota de Napoleão e do Congresso de Viana, a Inglaterra, sem a ameaça francesa, passou a apoiar 

efetivamente as rebeliões de independência na América.  Outro aspecto em favor das independências foi, 

além disso, a criação da Doutrina Monroe, opondo-se a qualquer tentativa de intervenção militar, imperialista 

ou colonizadora da Santa Aliança (criada durante o Congresso de Viena) no continente americano. 

É importante destacar que o movimento de independência contou com dois líderes que tiveram 

destaque: Simón Bolivar e José de San Martin, ambos criollos.  Simón Bolívar nasceu em Caracas (atual 

Venezuela) em 1783, e após uma tentativa fracassada de independência junto com Francisco Miranda, liderou 

seu próprio movimento emancipando os atuais países da Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela, Panamá e 

Peru. Morreu em 1830 aos quarenta e sete anos, sua morte até hoje é envolta em suspeitas de envenenamento. 

José de San Martín nasceu em 1778 em Yapeyú (atual Argentina).  Estudou em Málaga na Espanha, 

concluindo seus estudos em 1785, lá lutou contra a ocupação napoleônica. Na América, lutou ao lado de 

Bolívar no interior do Peru contra a resistência espanhola. 

 

Pan-Americanismo 

Em 1826, Bolivar convocou os representantes dos países recém-independentes para participarem 

da Conferência do Panamá, cujo objetivo era a criação de uma confederação pan-americana. Ele defendia o 

sonho boliviano de unidade política, o que chocou-se com os interesses das oligarquias locais e com a 

oposição da Inglaterra e dos Estados Unidos, a quem não interessavam países unidos e fortes. Após o 

fracasso da Conferência do Panamá, a América Latina fragmentou-se politicamente em  pequenos Estados 

soberanos, governados pelas aristocracia criolla.  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-independencias-da-america-espanhola/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=as-independencias-na-america-e-suas-consequencias
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Exercícios 

 

1. As antigas colônias espanholas na América Latina não conseguiram sobreviver dentro de uma 

unicidade política, acabando por fracionar-se em torno de pólos econômicos e políticos liderados:  

a) pelos espanhóis que, não respeitando a subida de José Bonaparte ao trono da Espanha, 

proclamaram a República.   

b) pelos índios, cansados da exploração colonial.   

c) pelos mestiços que viviam explorados e que, tomando consciência da sua miséria, lideraram a 

formação de Juntas Governativas regionais.   

d) pelos 'criollos' que almejavam o poder político, criando uma constelação de movimentos que não 

obedeciam a um comando geral, apesar dos esforços de alguns libertadores.  

e) pelo clero, uma vez que a Igreja no século XIX norteavase pelo princípio de 'dividir para governar'.   

 

2. Carlos III, rei da Espanha entre 1759 e 1788, implementou profundas reformas — conhecidas como 

bourbônicas — que tiveram grandes repercussões sobre as colônias espanholas na América. Entre elas,   

a) o estabelecimento de medidas econômicas e políticas, para maior controle da Coroa sobre as 

colônias.   

b) o redirecionamento da economia colonial, para valorizar a indústria em detrimento da agricultura 

de exportação.   

c) a promulgação de medidas políticas, levando à separação entre a Igreja Católica e a Coroa.  

d) a reestruturação das tradicionais comunidades indígenas, visando instituir a propriedade privada. 

e) a decretação de medidas excepcionais, permitindo a escravização dos africanos e, também, a dos 

indígenas.   

 

3. Octávio Paz, escritor mexicano, assim se referiu à participação de índios e mestiços no movimento de 

Independência do México: A guerra se iniciou realmente como um protesto contra os abusos da 

metrópole e da alta burocracia espanhola, mas também, e sobretudo, contra os grandes latifundiários 

nativos. Não foi a rebelião da aristocracia contra a metrópole, mas sim a do povo contra a primeira. Daí 

que os revolucionários tenham concedido maior importância a determinadas reformas sociais que à 

independência propriamente dita: Hidalgo decreta a abolição da escravatura; Morelos a divisão dos 

latifúndios. A guerra de Independência foi uma guerra de classes e não se compreenderá bem o seu 

caráter se ignorarmos que, diferente do que ocorreu na América do Sul, foi uma revolução agrária em 

gestação. 

O labirinto da solidão, 1976. 
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Segundo o autor, a luta pela Independência do México 

a) contou com o apoio dos proprietários rurais, embora eles considerassem desnecessária a questão 

da ruptura com a Espanha. 

b) opôs-se aos ideais políticos do Iluminismo europeu, dividindo o país em regiões politicamente 

independentes. 

c) recebeu a solidariedade de movimentos revolucionários europeus, dado o seu caráter de guerra 

popular. 

d) enfraqueceu o Estado Nacional, favorecendo a anexação de territórios mexicanos pelos Estados 

Unidos da América. 

e) apresentou um caráter popular, manifestando questões sociais de longa duração na história do 

país. 

 

4. “No Chile, a lei não serve para outra coisa a não ser produzir a anarquia e a ausência de sanções [...] Se 

eu, por exemplo, prendo um indivíduo que sei que está tramando uma conspiração [contra o governo], 

violo a lei. Maldita lei então que não deixa o braço do governo proceder livremente no momento 

oportuno. [...] De minha parte, sei dizer que, com lei ou sem ela, essa senhora que chamam de 

Constituição tem que ser violada quando as circunstâncias são extremas.”  

Carta de Diego Portales, ministro chileno, em 1834. 

Nesse texto, Portales está defendendo uma visão: 

a) liberal, que privilegia o respeito às leis e à justiça. 

b) aristocrática, que valoriza o regime monárquico.  

c) federalista, que salvaguarda os interesses das províncias. 

d) elitista, que defende os direitos do indivíduo. 

e) autoritária, que garante a ordem acima de tudo. 

 

5. Leia o texto a seguir sobre as relações econômicas entre a Europa e a América Latina após a 

independência. “As novas funções da América Latina na economia mundial são facilitadas pela adoção 

da política de livrecâmbio, que agora se afirma por toda a parte. Essa política tinha uma auréola de 

prestígio excepcional, já que garantia aos países metropolitanos um maravilhoso instrumento 

ideológico de penetração econômica nas zonas marginais, e também porque desenvolvia uma obra de 

reconciliação geral no âmbito do regime capitalista; o livre câmbio é a fé comum dos dirigentes políticos 

e das camadas superiores. Ele acelera o processo iniciado na América Latina; e este é o motivo, decerto, 

de sua popularidade, intensificada ainda mais pelos novos hábitos de consumo de extratos urbanos 

em expansão."   

(DONGHI, T. H. História da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. p. 129.)   
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar:  

a) Com a independência política, as nações que se formaram na América Latina tornaram-se 

economicamente autônomas, iniciando, ainda no século XIX, a sua industrialização.   

b) A política do livre-câmbio foi uma das características do mercantilismo e obteve prestígio por 

garantir a justiça social nas nações que a adotava.   

c) Através do livre-câmbio, os recém-formados Estados Nacionais latino-americanos inseriram-se na 

economia capitalista mundial, por meio de acordos que beneficiaram tanto as nações 

metropolitanas, quanto os dirigentes políticos e as classes dominantes daqueles Estados.   

d) No momento em que os países da América Latina tornavam-se independentes de Portugal e 

Espanha, a adoção do livre-câmbio desfavoreceu a Inglaterra porque ela estava enfraquecida em 

relação ao comércio exterior e voltada a seus problemas internos.   

e) Os extratos urbanos que se expandiram nos países latino-americanos foram responsáveis por uma 

oposição ao livre-câmbio, pois seus hábitos de consumo estavam ligados ao mercado interno 

 

6. A Inglaterra apoiou os movimentos de Independência da América Espanhola no século XIX 

fundamentalmente porque:  

a) necessitava de novos mercados consumidores e fontes de matérias primas 

b) visava implantar na América as ideias liberais defendidas por Locke  

c) buscava o auxílio militar das colônias espanholas contra Napoleão  

d) queria dominar o tráfico de escravos para a América  

e) pretendia dar continuidade à política mercantilista naquelas áreas em detrimento dos interesses 

do nascente capitalismo industrial. 

 

7. No princípio do século XIX, as colônias espanholas na América tiveram condições de deflagrar um 

movimento antimetropolitano que resultou na independência política dessas áreas coloniais. Vários 

fatores estiveram associados àquele movimento; entre eles, destaca(m)-se a(s):  

a) crise institucional portuguesa, que possibilitou o processo de independência brasileiro, o qual se 

tornou um modelo na América Latina.  

b) guerras travadas pelo Império Napoleônico, que alteraram o equilíbrio de forças na Europa e se 

refletiram nos domínios coloniais europeus.  

c) deliberações políticas do Congresso de Viena, as quais foram favoráveis à independência de 

colônias de nações europeias.  

d) Doutrina Monroe, que apregoava a independência e a autonomia política das nações latino-

americanas frente aos Estados Unidos. 

e) a ajuda militar da Santa Aliança que logrou em ajudar os movimentos emancipacionistas da 

América Latina contra os exércitos metropolitanos da Espanha. 
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8. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma única nação com um único vínculo 

que ligue as partes entre si e com o todo. Já que tem uma só origem, uma só língua, mesmos costumes 

e uma só religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes Estados 

que haverão de se formar; mas tal não é possível, porque climas remotos, situações diversas, interesses 

opostos e caracteres dessemelhantes dividem a América.  

Simón Bolívar. Carta da Jamaica [06.09.1815]. In: Simón Bolívar: política,1983. 

O texto foi escrito durante as lutas de independência na América Hispânica. Podemos dizer que: 

a) ao contrário do que afirma na carta, Bolívar não aceitou a diversidade americana e, em sua ação 

política e militar, reagiu à iniciativa autonomista do Brasil. 

b) ao contrário do que afirma na carta, Bolívar combateu as propostas de independência e unidade 

da América e se empenhou na manutenção de sua condição de colônia espanhola. 

c) conforme afirma na carta, Bolívar defendeu a unidade americana e se esforçou para que a América 

Hispânica se associasse ao Brasil na luta contra a hegemonia norte-americana no continente. 

d) conforme afirma na carta, Bolívar aceitou a diversidade geográfica e política do continente, mas 

tentou submeter o Brasil à força militar hispano-americana. 

e) conforme afirma na carta, Bolívar declarou diversas vezes seu sonho de unidade americana, mas, 

em sua ação política e militar, reconheceu que as diferenças internas eram insuperáveis. 

 

9. Assinale a opção que contém um dos objetivos de Simón Bolívar: 

a) Emancipar a América Latina como uma associação comercial unitária, que, posteriormente, daria 

a origem à ALALC. 

b) Desenvolver a industrialização no continente sob a hegemonia norte-americana para fazer frente 

à forte economia inglesa. 

c) Desenvolver a solidariedade continental em torno da hegemonia do Canadá, estabelecendo um 

intercâmbio direto deste com todos os países latino-americanos. 

d) Estabelecer uma política separatista respeitando as diferenças culturais e até linguísticas entre os 

países latino-americanos. 

e) Criar uma Confederação dos Estados Americanos face à possível contraofensiva da Europa 

apoiada pela Santa Aliança. 

 

10. Leia o texto a seguir: 

A guerra caracterizou e deu visibilidade ao processo de independência na América. Não há como 

duvidar dessa premissa. Primeiro, a elite criolladescobriu a possibilidade de utilizar a guerra como um 

elemento de união interna e, segundo, percebeu que poderia usar sua experiência como um meio capaz 

de encaminhar a América rumo ao Ocidente. Ambos os processos ocorreram numa sequência com 

objetivo de garantir a ordem frente aos conflitos étnicos e políticos, bem como de estabelecer uma 

imagem da América que fosse confiável e promissora, tanto interna quanto externamente. Nem mesmo 

no fim da vida, Simón Bolívar desistiu de encarar a força – e, portanto, a guerra que lhe dava expressão 

– como meio importante para a produção de acontecimentos políticos favoráveis.  
FREDRIGO, Fabiana de Souza. “As guerras de independência, as práticas sociais e o código de elite na América do século XIX: 

leituras da correspondência bolivariana”. Varia hist., Belo Horizonte, v. 23, n. 38, Dec. 2007. p. 311. 
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De acordo como o texto, Simón Bolivar estava preocupado em construir uma imagem da América liberta 

que fosse bem vista aos olhos europeus e aos olhos dos próprios americanos. Essa preocupação 

refletia: 

a) Uma estratégia política orientada pela própria coroa espanhola. 

b) A adequação ao projeto moderno de nações politicamente emancipadas e aptas ao progresso. 

c) Um projeto de articulação política com os Estados Unidos da América, que se simpatizavam com 

as ideias de Bolívar. 

d) Um projeto articulado junto com o Brasil, já que Bolívar também exercia forte influência entre os 

políticos brasileiros. 

e) Uma estratégia política inspirada no “Destino Manifesto”, mas com o objetivo inverso. 
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Gabarito 

 

1. D 

Os Criollos, enquanto elite econômica, desejavam poder político e autonômia econômica.  

 

2. A 

Essas medidas geraram insatisfação dos Criollos, a elite econômica colonial, que passaram a buscar o 

rompimento com a estruturas de dominaçao metropolitanas. 

 

3. E 

 O texto faz alusão a luta aos embates ocorridos no contexto da ruptura com a metrópole espanhola. 

 

4. E 

 As lideranças caudilhas tiveram um caráter autoritário. 

 

5. C 

Dizemos que, embora tenha ocorrido a ruptura política, as colônias mantiveram a dependência 

econômica.  

 

6. A 

Como a maior produtora industrial, ela objetivada conquistar novas áreas de influência e marcados 

para seus produtos. 

 

7. B 

 A invasão napoleônica à Espanha gerou o movimento dos cabildos livres. 

 

8. E 

Simón Bolívar foi o principal líder que conduziu o processo de Independência da América Espanhola. Em 

suas cartas, Bolívar deixou claras as contradições que o atormentavam. Apesar da vontade de promover 

uma América Latina integrada, sabia que o projeto não poderia ser levado a cabo à época.  

 

9. E 

O processo de luta pela independência da América hispânica implicava, para Bolívar, a formação de uma 

coalizão confederada que se precavesse, militar e politicamente, contra eventuais ofensivas externas. 

 

 

10. B 

Bolívar acreditava que o pan-amaricanismo seria o caminho para atingir o  desenvolvimento e o 

progresso. 
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O período Pambalino na Colônia 

 

Resumo 

 

No século XVIII, o Iluminismo estabeleceu transformações na administração de várias das monarquias 

europeias. Inspirados pelas noções de razão e progresso do esse movimento, reis, rainhas e ministros 

empreenderam medidas que procuravam aprimorar o aparelho administrativo e a economia de seus Estados. 

Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, foi primeiro ministro de D. José I de Portugal entre 

1750 e 1777, e é um dos mais conhecidos exemplos do déspota esclarecido.  O objetivo de Pombal era reformar 

a exploração e administração colonial racionalizando-a para aumentar os lucros e retirar o império português 

da crise econômica. 

 

O Marquês de Pombal 

Para solucionar a deficitária economia de seu país, ministro combinou ações que reforçavam as práticas 

mercantis no espaço colonial e dinamizavam o funcionamento da administração nacional. Devido a isso, 

enfrentou séria oposição proveniente da nobreza e do clero lusitano, que nem sempre foram prestigiados com 

as reformas por ele estabelecidas. 

Para incrementar as atividades econômicas, ele determinou a criação de companhias de comércio no 

Grão-Pará, Paraíba e Pernambuco. Na região norte, estimulou a ampliação das plantações de algodão que 

poderiam atender à crescente demanda oriunda da Inglaterra, que passava por sua Primeira Revolução 

Industrial. Na região das minas, os mecanismos de controle e cobrança foram reforçados e a derrama, cobrança 

compulsória feita sobre os impostos atrasados dos mineradores de uma mesma região. 

Com relação aos jesuítas, Pombal acreditava que estes causavam prejuízo à Portugal.  Desse modo, 

Pombal estabeleceu que os jesuítas fossem expulsos do Brasil e que os mesmos não tivessem frente das 

instituições de ensino. O marquês implementou, ainda, o subsídio literário, um novo imposto que iria sustentar 

a contratação de professores sem ligações com a Igreja. Ao longo do tempo, esse projeto de reforma 

educacional acabou não surtindo o efeito esperado. Além disso, é importante lembrar que ele extinguiu as 
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capitanias hereditárias no Brasil e proibiu definitivamente a escravidão indígena na colônia. Além disso, 

estipulou que a distinção realizada entre cristãos e cristãos-novos fosse definitivamente extinta.  

Apesar de seus esforços, Pombal não resistiu à grande influência que a Inglaterra tinha junto as questões 

políticas e econômicas de Portugal, assim como a oposição dirigida por clérigos e nobres. Após a morte do rei 

D. José I, em 1777, e a chegada da rainha D. Maria I, A Louca, um fato político conhecido como “viradeira” impôs 

a destituição do marquês de Pombal e a anulação de várias ações administrativas por ele tomadas 
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Exercícios 

 

1. Após a morte de D. João V, em 1750, ascendeu como ministro Sebastião José de Carvalho Melo, futuro 

Marquês de Pombal. A administração pombalina destacou-se pela: 

a) aproximação diplomática com o reino espanhol, em nome do interesse comum, contendo os abusos 

ingleses.  

b) adoção da escolástica, promovendo o desenvolvimento científico.  

c) valorização da gramática normativa portuguesa, resgatando o prestígio do latim.  

d) distensão do despotismo esclarecido, afirmando uma administração política e econômica liberal.  

e) redefinição da estrutura do ensino português, implementando o financiamento estatal.  

 

 

2. Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal (1699 - 1782), dirigiu durante 27 anos a vida 

política e econômica de Portugal, como ministro do Rei D. José I. Em razão da atuação de Pombal, é 

correto fazer as seguintes afirmações. 

(     ) Durante o seu governo, foram criadas comissões encarregadas de fazer a demarcação das fronteiras 

entre terras do domínio português e terras do domínio espanhol, no território americano.   

(   ) Na sua luta contra os jesuítas, Pombal tentou atingi-los estendendo a lei de liberdade dos índios 

(1755) a todo o Brasil. 

(     ) O anti jesuitismo, desenvolvido na época, foi uma estratégia de Pombal para acusar a Companhia 

de Jesus de ser um estado dentro de outro estado e, dessa maneira, justificar a expulsão dos 

jesuítas do Brasil.  

(    ) As rigorosas leis pombalinas acabaram por incentivar a "reforma geral no ensino", tornando-o mais 

complexo e multiplicando as escolas e as ordens responsáveis por elas, o que deu maior 

desenvolvimento à cultura colonial.  

(    ) Os jesuítas não se submeteram às ordens de Pombal e reagiram apoiando o governo de D. José I.  

 

a) V-V-V-F-F  

b) V-V-V-V-V 

c) F-F-V-V-V 

d) V-V-F-V-V 

e) V-V-F-V-V 
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3. A longa administração pombalina (1750-1777) causou controvérsias ao expulsar os jesuítas de Portugal 

e de todos seus domínios, em 1759. Tal expulsão, que implicava o confisco dos bens dos religiosos, pode 

ser atribuída:  

a) ao enorme déficit do Tesouro português, provocado pelas despesas feitas com construção de 

Lisboa, destruída pelo terremoto de 1755.  

b) à antipatia que o ministro, seguidor da filosofia iluminista, nutria pelos jesuítas, responsáveis pelo 

atraso cultural do país.   

c) à vontade de igualar-se à monarquia francesa que praticava o despotismo esclarecido.  

d) ao processo de centralização administrativa que exigia a eliminação da Companhia de Jesus, 

acusada de formar um estado à parte.  

e) à não aceitação de Pombal da política do despotismo esclarecido, que era bastante defendida pelos 

inacianos.  

 

 

4. “Os motivos internos do despotismo esclarecido estavam na emergência de novas forças sociais que se 

impunham com valores próprios e cada vez mais conscientes de sua importância.” – Mendes Jr., Roncari, 

Maranhão. Assinale a afirmativa ERRADA sobre as tentativas de modernização do absolutismo 

português.  

a) Antes de Pombal, a modernização da tecelagem portuguesa visava reduzir a subordinação 

econômica à Inglaterra, mas foi frustrada com o Tratado de Methuen, em 1703, aumentando a 

dependência.  

b) Para Pombal, aumentar o poder absoluto do rei implicava reduzir a influência dos jesuítas, limitando 

a sua ação, na metrópole e na colônia, sobre a educação e as missões religiosas.  

c) O reforço do absolutismo no plano econômico resultou na criação de companhias de comércio, 

como a do Grão-Pará e Maranhão, restringindo a já então pequena liberdade comercial.  

d) A essência da política pombalina consistia na aplicação de princípios iluministas e fisiocráticos, que 

o caracterizaram como déspota esclarecido.  

e) Apesar do incentivo às culturas de exportação e da criação de companhias monopolistas para o 

Norte, a extinção do Estado do Maranhão e Grão-Pará e a localização da capital do Brasil no Rio de 

Janeiro refletiram o maior interesse pombalino pela mineração e pela pecuária do Extremo Sul.  
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5. “Foi o grande Pombal o único a perceber que a raça semítica, assim como os colaterais da orla oriental 

do Mediterrâneo, poderiam fecundar a terra virgem do seu império americano... abriu a imigração aos 

muçulmanos que quisessem se transferir para o Brasil... Foi então que vieram os primeiros sírios, 

libaneses, persas, egípcios - quase todos nacionais do Mediterrâneo oriental, que o povo engloba sob o 

nome genérico de "turco"...   
Dornas Filho, João - "Aspectos da Economia Colonial "- Biblioteca do Exército-Editora, 1958, pág. 75.  

 

Sobre a conjuntura política do século XVIII, Governo Pombalino e o texto, assinale a única alternativa 

INCORRETA.  

a) O Marquês de Pombal, aplicando a filosofia Iluminista ao Absolutismo Real, se fez inserir na política 

denominada Despotismo Esclarecido.  

b) Sírios e libaneses foram denominados "turcos" porque suas terras de origem, parte do Império Árabe, 

tinham sido dominadas pelos turcos e os passaportes eram expedidos pelo Governo Turco.  

c) O Governo de Pombal, no que se refere ao Brasil, foi marcado pela transferência da capital colonial 

de Salvador para o Rio de Janeiro.  

d) Tendo em vista diferenças religiosas e interesses econômicos, judeus, muçulmanos e seus 

descendentes tiveram constantes atritos no Brasil, na fase Colonial e Imperial.  

 

 

6. Entre 1750 e 1777, o primeiro-ministro português Sebastião de Carvalho e Melo, conhecido como 

Marquês de Pombal, comandou a política e a economia portuguesas. A respeito desse período da história 

portuguesa e do Brasil, é INCORRETO afirmar que:  

a) o período pombalino pode ser caracterizado como de “Despotismo Esclarecido”, visto que foi 

marcado por medidas modernizantes, mas também manteve a centralização e o fortalecimento do 

poder real.  

b) Pombal adotou práticas típicas do mercantilismo, visando a fortalecer os comerciantes portugueses 

para que pudessem competir com os ingleses e, também, combater os contrabandistas.  

c) a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro foi motivada pela crescente 

importância das regiões mineradoras do sudeste.  

d) a expulsão dos jesuítas de Portugal e dos domínios portugueses, inclusive do Brasil, visava a 

centralizar a administração e redefinir o projeto educacional.  

e) o governo pombalino reforçou a escravidão indígena, visando a solucionar o problema da mão-de-

obra nas colônias e reduzir a dependência do tráfico atlântico.  
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7. Considere as informações a seguir.  Uma das figuras mais proeminentes da História Política de Portugal 

no século XVIII foi Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como marquês de Pombal, 

ministro de Dom José I. Sobre as políticas pombalinas, o historiador Boris Fausto diz o seguinte: "Sua 

obra, realizada ao longo de muitos anos (1750-1777), representou um grande esforço para tornar mais 

eficaz a administração portuguesa e introduzir modificações no relacionamento metrópole-colônia."  

FAUSTO, B. "História concisa do Brasil". São Paulo: Edusp / Imprensa Oficial do Estado, 2002. p. 59.   

 

Em relação às políticas pombalinas que diziam respeito direta ou indiretamente ao Brasil, assinale a 

correta.  

a) Pombal introduziu princípios do liberalismo no comércio do Brasil com vistas a recuperar a 

economia da colônia: extinguiu as companhias privilegiadas de comércio que existiam no Maranhão 

e em Pernambuco, flexibilizou o "pacto colonial" e permitiu a presença de companhias comerciais 

inglesas na região das Minas.  

b) Um dos traços marcantes das políticas pombalinas no Brasil foi o confronto com a elite colonial. Os 

"brasileiros" foram impedidos de ocupar cargos políticos, jurídicos e administrativos na Colônia. Isso 

gerou muitas revoltas, como a de Felipe dos Santos, em Vila Rica, e a Guerra dos Mascates, em 

Pernambuco. 

c) Dentre as principais características da política pombalina, pode-se destacar a forte adoção de 

princípios mercantilistas na economia e de ideais iluministas na educação. Os esforços de Pombal 

visavam tornar o colonialismo português mais preparado para enfrentar a "crise do Antigo Regime", 

como hoje a chamamos.  

d) A política absolutista de Pombal baseava-se na origem divina do poder dos reis e de seus ministros. 

Por isso, ele buscou o total apoio da Igreja, favorecendo as ordens missionárias que atuavam no 

Brasil, como mercedários e jesuítas, às quais delegou responsabilidades sobre a tutela dos índios e 

sobre o ensino na colônia.  

 

 

Observe a imagem e leia os textos para responder sa questões seguintes: 
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O reinado de D. José I, em Portugal (1750-1777), foi marcado pela atuação de Sebastião José de Carvalho 

e Melo (futuro Marquês de Pombal), nomeado secretário de estado do Reino. Ao se tornar figura central 

da administração portuguesa, Pombal procurou empreender uma série de reformas no país, de modo a 

reverter a situação de crise em que vivia o reino português. Segundo o historiador Kenneth Maxwell: 

 

“Uma consequência imediata das medidas drásticas de Pombal foi desembaraçar o caminho para ações 

governamentais em várias frentes. Assim, a década de 1760 marcou um período de consolidação e 

ampliação das reformas iniciadas durante a década anterior. Estas incluíram (...) a afirmação da 

autoridade nacional na administração religiosa e eclesiástica, o estímulo a empreendimentos industriais 

e a atividades empresariais e a consolidação da autoridade para lançar impostos, das capacidades 

militares e da estrutura de segurança do Estado”. 
MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do Iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. p. 96. 

 

 

8. Apresente uma medida da política econômica pombalina para a América Portuguesa. 

 

 

9. Apresente uma medida da política pombalina em relação ao sistema educacional na colônia brasileira. 

 

 

10. Na pintura de Pompeo Batoni, de 1769, estão representados dois imperadores austríacos do Antigo 

Regime: José II e seu irmão Leopoldo II. No detalhe, pode-se observar um exemplar em francês do livro 

O espírito das leis, de Montesquieu, expoente da Ilustração ou Iluminismo. A presença do livro na pintura 

não é meramente decorativa, mas sim reveladora de modos e práticas de governo adotados por diversos 

Estados europeus no século XVIII. 

 

Nomeie esse modo de governar. Em seguida, apresente uma ação promovida por monarquias europeias 

que empreenderam tais práticas. 
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Gabarito 

 

1. E 

Sendo um dos mais importantes representantes do despotismo esclarecido, o Marquês de Pombal 

empreendeu uma série de medidas interessadas em modernizar a estrutura político-administrativa do 

Império Português. Nesse sentido, modernizou e financiou as instituições de ensino do país com o objetivo 

de criar uma leva de indivíduos que estivessem preparados para assumir vários cargos públicos que se 

mostravam essenciais no projeto de modernização empreendido por esse estadista resposta da questão  

 

2. V-V-V-F-F  

Ao longo desse período, observamos que o Marquês de Pombal realizou medidas interessadas na 

ampliação do controle sob o ambiente colonial. De tal modo, buscou a resolução sobre os constantes 

impasses sobre os limites territoriais que demarcavam os domínios coloniais espanhol e português. Ao 

mesmo tempo, determinou a autonomia dos índios para que assim os conflitos entre colonizadores e 

jesuítas chegassem ao fim. Ainda sobre os jesuítas, esse mesmo administrador perseguiu tal ordem 

religiosa, alegando que a mesma exercia uma influência capaz de ameaçar a autoridade a ser 

exclusivamente tomada pelo Império Português.  

 

3. D  

Tendo em vista o grande número de terras postas em seus domínios e a influência exercida no interior de 

inúmeras comunidades indígenas, o Marquês de Pombal determinou que os jesuítas fossem prontamente 

expulsos do espaço colonial. Dessa forma, ele pretendia centralizar o poder do governo português sob o 

espaço colonial e explorar economicamente as propriedades confiscadas que se encontravam 

anteriormente sob o uso da Ordem de Jesus. resposta da questão  

 

4. A   

As ações políticas de Pombal foram as primeiras que buscaram modernizar a economia nacional e 

estabelecer a diminuição das relações de dependência com relação à Inglaterra. Deste modo, não 

podemos afirmar que houveram outras tentativas de reorganização econômica anteriores que tiveram 

suas intenções frustradas pela assinatura do Tratado de Methuen (1703).  

 

5. D 

É  incorreto afirmar que ocorreram graves conflitos envolvendo judeus e muçulmanos em território 

brasileiro ao longo dos períodos colonial e imperial, fase em que os referidos contingentes populacionais 

começaram a migrar para o nossos país.  

 

6. E 

Em 1757, Pombal havia decretado o fim da escravidão indígena. Pombal tentou acentuar o aumento do 

tráfico negreiro e o tráfico indígena era um empecilho para isso. Os jesuítas sempre reclamaram da 

escravidão indígena, no entanto os índios eram os principais trabalhadores em suas terras, com a proibição 

da escravidão indígena, eles teriam ou que serem pagos ou libertos. Isso também afetou senhores de 

engenho e comerciantes da região amazônica que dependiam muito da mão de obra indígena.   
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7. C 

A  gestão de Pombal foi caracterizada por um esforço bem-sucedido visando diminuir a presença da 

Inglaterra na economia portuguesa. Pombal eliminou os muitos intermediários britânicos que havia nas 

atividades comerciais, as quais submeteu ao controle direto da Coroa e dos portugueses. Além disso, criou 

políticas de estímulo às atividades manufatureiras e apoiou grandes comerciantes e a nobreza ligada à 

burocracia e às letras, em oposição àquela ligada à posse de terras e à agricultura. 

 

8. O estudante poderá destacar, dentre outras: a criação das companhias de comércio; o controle do 

contrabando de ouro e diamante; a reorganização da política fiscal. A medida mais famosa, no entanto, foi 

a criação da Derrama, na região das Minas Gerais. Com o intuito de cobrar os impostos atrasados dos 

mineradores, acabou atingindo toda a sociedade da região devido a ação violenta de governantes e 

militares portugueses no Brasil. 

 

9. O estudante poderá destacar, dentre outras: a proposta de secularização do ensino, principalmente em 

função da expulsão dos jesuítas, que mobilizavam, até então, o ensino na colônia. Na verdade essa medida 

abriu caminho para a ação de outras ordens religiosas católicas, mais dóceis em relação ao Estado. 

 

10. Ao longo do século XVIII, avançaram as críticas contra o que os revolucionários franceses chamaram de 

Antigo Regime. Caracterizado pelo Absolutismo na política, pelo mercantilismo e feudalismo na economia 

e pelo modelo de sociedade estamental, todo o conjunto de características das sociedades europeias nos 

Tempos Modernos sofria um profundo processo de desgaste e erosão potencializado pela Ilustração ou 

Iluminismo. Os defensores do Antigo Regime, em especial, do Absolutismo monárquico não assistiram 

passivamente aos questionamentos promovidos. Na França, os descendentes do “rei Sol” Luís XIV 

procuraram reforçar sua autoridade e poder. Em Portugal, Espanha, Áustria, Rússia e Prússia, a estratégia 

foi diferente: incorporar parte das críticas iluministas como forma de manter o Absolutismo e a ordem que 

se via questionada pela Ilustração. Posteriormente, esse conjunto de modos e práticas de governo foi 

denominado como "despotismo esclarecido". A legitimidade dos soberanos não passava apenas pelo 

Direito Divino, mas também pelo esclarecimento propiciado pela razão daqueles que, desde a infância, 

foram preparados para a arte de governo. Esse movimento, considerado pela historiografia mais recente 

como integrante do reformismo ilustrado, teve sua principal marca na adoção parcial de ideias e propostas 

da Ilustração ou Iluminismo para a continuidade e o fortalecimento do Absolutismo Monárquico. Note-se 

que a pintura de Pompeo de Batoni retrata dois imperadores austríacos, o Kaiser José II e seu irmão que o 

sucederia, Leopoldo II, com um detalhe especial: a presença do livro O espírito das leis, de Montesquieu, 

expoente da Ilustração ou Iluminismo. A partir da imagem, podem ser ser identificadas medidas desse 

contexto político: valorização das ciências, das artes e da literatura; crescimento econômico e ampliação 

da arrecadação; aumento do controle, da centralização e da fiscalização; promoção de reformas 

administrativas, políticas e urbanas. Essas foram algumas das ações promovidas por monarquias 

europeias adeptas do despotismo esclarecido ou reformismo ilustrado, como a Suécia com Gustavo III, a 

Prússia com o Kaiser Frederico II, a Espanha com Carlos III e Carlos IV, a Rússia com a Czarina Catarina II, 

a Grande, e Portugal com D. José I e Sebastião José de Carvalho e Melo, seu homem forte, mas conhecido 

pelo seu título nobiliárquico – o Marquês de Pombal. 
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Machado de Assis: características gerais 

 

Resumo 

 

Machado de Assis 

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.  

 

 
 

Características machadianas 
As obras machadianas eram produzidas, em sua maioria, em prosa e com o aprofundamento 

psicológico de personagens e, um dos elementos mais significativos, é o posicionamento do narrador. Com 

caráter persuasivo, o narrador –que por muitas vezes também é personagem- é ativo ao longo do enredo e 

dialoga o tempo inteiro com o leitor. Além disso, em alguns momentos, interfere no enredo e admite uma 

posição provocadora sobre seu posicionamento, incitando que o interlocutor também pense da mesma forma. 

 Outro ponto interessante a ser abordado, é o da descrição feminina, que está longe da figura 

idealizada da escola Romântica. Aqui, a mulher é mais concreta, abordada não só por suas qualidades, mas 

também por seus defeitos. É uma mulher real, sem ser fantasiada pelo narrador. Por fim, a ironia machadiana 

e o ceticismo também são uns dos principais aspectos que fazem referência ao autor. Com um toque 

humorístico e, por muitas vezes sutil, estes conseguem expressar – com inteligência – as verdadeiras 

intenções do autor, fazendo abordagens sobre a hipocrisia humana, as relações por interesse, o adultério, a 

infelicidade no casamento, a ascensão social, o egocentrismo, entre outras. 
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TEXTO I  

Capítulo XXXIII: O penteado 

 

 Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e 

entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas, que lhe desciam à cintura. Em pé não dava 

jeito: não esquecestes que ela era um nadinha mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma altura. Pedi-

lhe que se sentasse.  

– Senta aqui, é melhor. 

Sentou-se. “Vamos ver o grande cabeleireiro”, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos, com muito 

cuidado, e dividi-os em duas porções iguais, para compor as duas tranças. Não as fiz logo, nem assim 

depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tacto 

aqueles fios grossos, que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, outras de 

propósito, para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas 

de chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse 

intermináveis. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da Aurora, porque não conhecia ainda 

esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois; mas, desejei penteá-los por todos os séculos 

dos séculos, tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto 

vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos 

adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa...Uma ninfa! Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando 

dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis; risquei Tétis, risquemos ninfas; digamos somente uma 

criatura amada, palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Enfim, acabei as duas tranças. Onde 

estava a fita para atar-lhes as pontas? Em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as 

pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra, alargando aqui, achatando ali, até que exclamei: 

– Pronto! 

– Estará bom? 

– Veja no espelho. 

Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada, de costas 

para mim. Capitu derreou a cabeça, a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la; o espaldar 

da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de um na linha da 

boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça, podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe 

que estava feia; mas nem esta razão a moveu. 

– Levanta, Capitu! 

Não quis, não levantou a cabeça, e ficamos assim a olhar um para o outro, até que ela abrochou os 

lábios, eu desci os meus, e... 

Grande foi a sensação do beijo; Capitu ergueu-se, rápida, eu recuei até à parede com uma espécie de 

vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não 

me atrevi a dizer nada; ainda que quisesse, faltava-me língua. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto 
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que me descolasse da parede e me atirasse a ela com mil palavras cálidas e mimosas...Não mofes dos meus 

quinze anos, leitor precoce. Com dezessete, Des Grieux (e mais era Des Grieux) não pensava ainda na 

diferença dos sexos. 

Disponível em: http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_DomCasmurro/node33.html 

 

 

TEXTO II 

Capítulo CXV: O almoço 

 

Não a vi partir; mas à hora marcada senti alguma cousa que não era dor nem prazer, uma cousa 

mista, alívio e saudade, tudo misturado, em iguais doses. Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei 

que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas, e 

não almoçar. Seria romanesco; mas não seria biográfico. A realidade pura é que eu almocei, como nos demais 

dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura, e ao estômago com os acepipes de 

M. Prudhon... (....)  

Dsiponível em: http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_MemoriasPostumas/node118.html 

 

 

TEXTO III 

Capítulo CXXV : Epitáfio 

 

 

AQUI JAZ  

D. EULáLIA DAMASCENA DE BRITO  

MORTA  

AOS DEZENOVE ANOS DE EDADE  

ORAI POR ELA!  

 

 
Disponível em: http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_MemoriasPostumas/node128.html 

 

 

TEXTO IV  

Capítulo CXXVI: Desconsolação 

 

O epitáfio diz tudo. Vale mais do que se lhes narrasse a moléstia de Nhã-loló, a morte, o desespero 

da família, o enterro. Ficam sabendo que morreu; acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da 

febre amarela. Não digo mais nada, a não ser que a acompanhei até o último jazigo, e me despedi triste, mas 

sem lágrimas. Concluí que talvez não a amasse deveras. 

(...) 

Se não contei a morte, não conto igualmente a missa do sétimo dia. A tristeza de Damasceno era 

profunda; esse pobre homem parecia uma ruína. Quinze dias depois estive com ele; continuava inconsolável, 

http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_DomCasmurro/node33.html
http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_MemoriasPostumas/node118.html
http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_MemoriasPostumas/node128.html
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e dizia que a dor grande com que Deus o castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens. 

Não me disse mais nada. (...)  

 

TEXTO V 

Capítulo LV: O velho diálogo de Adão e Eva 

BRáS CUBAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

VIRGíLIA 

. . . . . . . . . . . . . . 

BRáS CUBAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VIRGíLIA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 

BRáS CUBAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VIRGíLIA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BRáS CUBAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VIRGíLIA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? 

BRáS CUBAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 

VIRGíLIA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

BRáS CUBAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 

VIRGíLIA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 

Disponível em: http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_MemoriasPostumas/node58.html 

 

TEXTO VI 

O Alienista (fragmento) 

 

 As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão 

Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara 

em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil, não podendo el-rei alcançar dele que 

ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia.  

—A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo.  

http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_MemoriasPostumas/node58.html
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Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas 

com as leituras, e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos quarenta anos casou com D. Evarista 

da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. 

Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha 

e disse-lho. Simão Bacamarte explicou-lhe que D. Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de 

primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, e excelente vista; estava assim 

apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, —únicas dignas da 

preocupação de um sábio, D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, 

porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar 

da consorte. 

D. Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole 

natural da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou três anos, depois quatro, depois cinco. Ao cabo 

desse tempo fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores árabes e outros, que trouxera para 

Itaguaí, enviou consultas às universidades italianas e alemãs, e acabou por aconselhar à mulher um regímen 

alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu 

às admoestações do esposo; e à sua resistência,—explicável, mas inqualificável,— devemos a total extinção 

da dinastia dos Bacamartes.  

Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas; o nosso médico mergulhou inteiramente 

no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a 

atenção,—o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só 

autoridade em semelhante matéria, mal explorada, ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu 

que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de "louros imarcescíveis", — expressão 

usada por ele mesmo, mas em um arroubo de intimidade doméstica; exteriormente era modesto, segundo 

convém aos sabedores. 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdf 

 

TEXTO VII 

Capítulo CXXXVI: Inutilidade 

 Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. 

Disponível em: http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_MemoriasPostumas/node139.html 

 

TEXTO VIII 

Capítulo CXXXVIII: A um crítico 

 

Meu caro crítico, 

Algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha cinquenta anos, acrescentei: “Já se vai sentindo que o 

meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias.” Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo-se o 

meu atual estado; mas eu chamo a tua atenção para a subtileza daquele pensamento. O que eu quero dizer 

não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdf
http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_MemoriasPostumas/node139.html
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que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus! é 

preciso explicar tudo. 

Disponível em: http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_MemoriasPostumas/node141.html 

 

TEXTO IX  

Capítulo XXI: O almocreve 

 Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado; fustiguei-o, ele deu dois corcovos, depois 

mais três, enfim mais um, que me sacudiu fora da sela, e com tal desastre, que o pé esquerdo me ficou preso 

no estribo; tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então, espantado, disparou pela estrada afora. Digo 

mal: tentou disparar, e efetivamente deu dois saltos, mas um almocreve, que ali estava, acudiu a tempo de lhe 

pegar na rédea e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominado o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-

me de pé. 

–  Olhe do que vosmecê escapou, disse o almocreve. 

E era verdade; se o jumento corre por ali fora, contundia-me deveras, e não sei se a morte não estaria 

no fim do desastre; cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro, lá se me ia a ciência em 

flor. O almocreve salvara-me talvez a vida; era positivo; eu sentia-o no sangue que me agitava o coração. Bom 

almocreve! enquanto eu tornava à consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento, 

com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe três moedas de ouro das cinco que trazia comigo; não porque tal fosse 

o preço da minha vida, -- essa era inestimável; mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que 

ele me salvou. Está dito, dou-lhe as três moedas. 

– Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura. 

– Daqui a nada, respondi; deixa-me, que ainda não estou em mim... 

– Ora qual! 

– Pois não é certo que ia morrendo? 

– Se o jumento corre por aí fora, é possível; mas, com a ajuda do Senhor, viu vosmecê que não 

aconteceu nada. 

Fui aos alforjes, tirei um colete velho, em cujo bolso trazia as cinco moedas de ouro, e durante esse 

tempo cogitei se não era excessiva a gratificação, se não bastavam duas moedas. Talvez uma. Com efeito, 

uma moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa; era um pobre diabo, que 

nunca jamais vira uma moeda de ouro. Portanto, uma moeda. Tirei-a, via-a reluzir à luz do sol; não a viu o 

almocreve, porque eu tinha-lhe voltado as costas; mas suspeitou-o talvez, entrou a falar ao jumento de um 

modo significativo; dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo, que o «senhor doutor» podia castigá-lo; 

um monólogo paternal. Valha-me Deus! até ouvi estalar um beijo: era o almocreve que lhe beijava a testa. 

– Olé! exclamei. 

– Queira vosmecê perdoar, mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça... 

Ri-me, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado em prata, cavalguei o jumento, e segui a trote largo, um 

pouco vexado, melhor direi um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas a algumas braças de distância, olhei 

para trás, o almocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que 

http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_MemoriasPostumas/node141.html
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devia ser assim mesmo; eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que 

trazia no corpo e senti umas moedas de cobre; eram os vinténs que eu devera ter dado ao almocreve, em 

lugar do cruzado em prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu a 

um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício; acresce que a circunstância de estar, não mais 

adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento de 

Providência; e de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com 

esta reflexão, chamei-me pródigo, lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas; tive (por que não 

direi tudo?), tive remorsos. 

Disponível em: http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_MemoriasPostumas/node24.html 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

http://www.ibiblio.org/ml/libri/a/AssisJMM_MemoriasPostumas/node24.html
https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-machado-de-assis-caracteristicas-gerais/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=machado-de-assis
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Exercícios 

 

1. “Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-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 deixei-me 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.” 
(Memórias póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis) 

Sobre o texto mostrado, pode-se dizer que: 

a) o autor faz uma abordagem superficial da situação. 

b) o autor preocupa-se com os detalhes, por meio de minuciosa descrição. 

c) o autor dá relevância a outras circunstâncias, negligenciando o foco do assunto. 

d) o autor não mostra preocupação com o discernimento do leitor, pois apenas sugere situações. 

e) contempla a si próprio, num ritual egocêntrico e narcisista. 

 

 

2. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época: 

o romantismo. 
“Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da 

nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, 

entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha 

os olhos às sardas e espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou 

espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que 

o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação.”  
ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Jackson,1957. 

 

A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa: 

a) ... o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas ... 

b) ... era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça ... 

c) Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, ... 

d) Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos ... 

e) ... o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. 
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3. Capítulo III 
Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente 
mirando  a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração; não 
gostava de  bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço, e assim se explica este par 
de figuras que esta aqui na sala: um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria 
a bandeja – primor de argentaria, execução fina  e acabada. O criado esperava teso e sério. Era 
espanhol; e não foi sem resistência  que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano; por mais que lhe 
dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas, e não queria línguas estrangeiras em 
casa, o amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a  necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu 
com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala, como um pedaço da província, nem pôde deixar 
na cozinha, onde reinava um francês, Jean; foi degradado a outros serviços. 

ASSIS, M. Quincas Borba. In: Obra completa. V.1. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1993 (fragmento). 

Quincas Borba situa-se entre as obras-primas do autor e da literatura brasileira. No fragmento 

apresentado, a peculiaridade do texto que garante a universalização de sua abordagem reside 

a) No conflito entre o passado pobre e o presente rico, que simboliza o triunfo da aparência sobre a 

essência. 

b) No sentimento de nostalgia do passado devido à substituição da mão de obra escrava pela dos 

imigrantes. 

c) Na referência a Fausto e Mefistófeles, que representam o desejo de eternização de Rubião. 

d) Na admiração dos metais por parte de Rubião, que metaforicamente representam a durabilidade 

dos bens produzidos pelo trabalho. 

e) Na resistência de Rubião aos criados estrageiros, que reproduz o sentimento de xenofobia.  

 

4. Assinale a alternativa correta sobre Machado de Assis. 
a) Desde o início de sua carreira literária, seguiu de forma rigorosa os cânones da estética realista, 

produzindo romances cuja base temática se apoia no determinismo cientificista. 

b) Privilegiou a sondagem dos misteriosos motivos psicológicos que atuam sobre o comportamento 

humano, atitude que o particularizou no contexto do Realismo ortodoxo do século XIX. 

c) Retratou, de acordo com princípios do Naturalismo, a degradação da sociedade burguesa de sua 

época, criando personagens marcados por fortes traços patológicos. 

d) Embora tenha adotado o estilo realista, defendeu a tese de que a única salvação para o homem 

estaria na religião. 

e) Sua obra é marcada por forte influência romântica, derivando daí a acentuada idealização do 

espírito humano tematizada em seus textos. 
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5. “Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis; nada menos. Meu pai logo que teve 
aragem dos quinze contos sobressaltou-se deveras; achou que o caso excedia as raias de um capricho 
juvenil. 
— Dessa vez, disse ele, vais para Europa, vais cursar uma Universidade, provavelmente Coimbra, 

quero-te homem sério e não arruador e não gatuno. 

E como eu fizesse um gesto de espanto: 

— Gatuno, sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isso.”  
Machado de Assis – Memórias póstumas de Brás Cubas 

De acordo com essa passagem da obra, pode-se antecipar a visão que Machado de Assis tinha sobre 

as pessoas e sobre a sociedade. A esse respeito, assinale a alternativa correta. 

a) O amor é fruto de interesse e compõe o pilar das instituições hipócritas. 

b) O amor, se sincero, supera todas as barreiras, inclusive as financeiras. 

c) O caráter autoritarista moldava as relações familiares, principalmente entre pai e filho. 

d) Havia medo de que a marginalidade envolvesse os jovens daquela época. 

e) O amor era glorificado e apontado como o único caminho para redimir as pessoas. 

 

 

6. CAPÍTULO 73 - O Luncheon 
O despropósito fez-me perder outro capítulo. Que melhor não era dizer as coisas lisamente, sem todos 
estes solavancos! Já comparei o meu estilo ao andar dos ébrios. Se a ideia vos parece indecorosa, direi 
que ele é o que eram as minhas refeições com Virgília, na casinha da Gamboa, onde às vezes fazíamos 
a nossa patuscada, o nosso luncheon. Vinho, frutas, compotas. Comíamos, é verdade, mas era um 
comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares ternos, de criancices, uma infinidade desses apartes 
do coração, aliás o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor. Às vezes vinha o arrufo temperar o 
nímio adocicado da situação. Ela deixava-me, refugiava-se num canto do canapé, ou ia para o interior 
ouvir as denguices de Dona Plácida. Cinco ou dez minutos depois, reatávamos a palestra, como eu 
reato a narração, para desatá-la outra vez. Note-se que, longe de termos horror ao método, era nosso 
costume convidá-lo, na pessoa de Dona Plácida, a sentar-se conosco à mesa; mas Dona Plácida não 
aceitava nunca. 
(*) Luncheon (Ing.): lanche, refeição ligeira, merenda. 
 

Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas. 

No trecho “se a ideia vos parece indecorosa”, revela-se: 

a) o grau de desfaçatez e até de imprudência que o narrador imprime a sua relação com o leitor. 

b) que o narrador substitui uma comparação inapropriada e até chula, por uma comparação 

propriamente decorosa. 

c) que o narrador censura o pundonor exagerado e deslocado da personagem Dona Plácida. 

d) o peso da censura que, na sociedade patriarcal do século XIX, recaía sobre a prática do adultério. 

e) que o narrador reforma seu estilo por respeito à leitora elegante, pertencente às classes 

superiores, cujos interesses Machado de Assis defendia. 
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7. A propósito de Dom Casmurro, de Machado de Assis, é correto afirmar: 
a) A narrativa de Bento Santiago é comparável a uma acusação: aproveitando sua formação jurídica, 

o narrador pretende configurar a culpa de Capitu. 

b) O artifício narrativo usado é a forma de diário, de modo que o leitor receba as informações do 

narrador à medida que elas acontecem, mantendo-se assim a tensão. 

c) Elegendo a temática do adultério, o autor resgata o romantismo de seus primeiros romances, com 

personagens idealizadas entregues à paixão amorosa. 

d) O espaço geográfico e social representado é situado em uma província do Império, buscando 

demonstrar que as mazelas sociais não são prerrogativa da Corte. 

e) Bentinho desejava a morte de Escobar (até tentou envenená-lo uma vez), a ponto de se sentir 

culpado quando o ex amigo morreu afogado. 

 

 

8. "Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis [...]". 

Neste trecho, de Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis: 
a) surpreende o leitor com um vocabulário exótico e comparações inesperadas. 
b) dá seu depoimento autobiográfico e impressionista, através de um estilo rebuscado e colorido. 
c) explora com muita felicidade a "psicologia feminina", razão pela qual foi aceito com entusiasmo 

pelo público ansioso de uma literatura romântica. 
d) focaliza o emergente proletariado fluminense e os interesses ocultos por trás de suas ações 

aparentemente triviais. 
e) dá um exemplo da ironia e do humor característicos de sua obra, frutos de um profundo 

pessimismo. 

 

 

9. TEXTO I 
(...) estás sempre aí, bruxo alusivo e zombeteiro, 

que revolves em mim tantos enigmas.  
Carlos Drummond de Andrade (em poema dedicado a Machado de Assis) 

 

TEXTO II 

Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de 

fora para dentro (...). Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de 

uma pessoa; — e assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas (...). Há 

cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de 

pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. 
Machado de Assis 

 

“Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho 

de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos.” 
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Assinale a afirmação correta sobre os exemplos apresentados no texto. 

a) Correspondem a estratégia argumentativa para persuadir o interlocutor de que há uma alma 

exterior. 

b) Funcionam como digressões, isto é, desvios com relação ao tema de teor espiritualista presente 

na afirmação inicial. 

c) Usados ironicamente, invalidam a tese, já que provam a tendência materialista e consumista, inata 

no homem. 

d) Contrariam a tese, na medida em que indicam coisas concretas, o que provoca efeito humorístico. 

e) Embora indiquem coisas concretas, confirmam o desapego humano à materialidade do mundo. 

 

 

10. 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: 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. 

Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas. 
 

A leitura do excerto permite inferir vários traços de caráter do narrador-personagem. Entre os traços 
relacionados abaixo, o único que NÃO é abonado ou confirmado pelo texto é o que está em 

a) Exibicionismo 

b) Populismo 

c) Presunção 

d) Irreverência 

e) Vaidade 
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Gabarito 

 

1. C 

Aqui nota-se que a resposta correta é a alternativa C, porque o narrador divaga, conversa, faz rodeios, 

antes de contar qual é o real objetivo da história. 

 

2. A 

A crítica contida no fragmento é em relação à idealização exagerada dos românticos que enfeitavam 

demais a realidade e apagavam os defeitos.  

 

3. A 

Para atender às exigências que o novo status social impõe, Rubião precisa mudar traços de sua origem 

mineira e pobre, segudo a obra. Dessa forma, a alternativa correta é a letra A, pois revela o conflito entre 

o passado pobre e o presente rico. 

 

4. B 

Machado escreveu sobre as pessoas e suas personalidades sem caráter maniqueísta, explorado o 

comportamento humano e suas plurais nuances. 

 

5. A 

Uma das características das obras de Machado é a crítica às instituições sociais. Aqui, o romance é 

criticado, quando Marcela ama na realidade o dinheiro e não Brás Cubas. 

 

6. A 

O modo irônico e descarado como o narrador se dirige ao interlocutor (leitor) é uma característica da obra 

Memórias Póstumas de Bras Cubas. 

 

7. A 

Bentinho passa a narrativa inteira moldando seu discurso e contando os fatos a partir de perspectiva 

única, para acusar Capitu de traição, justificando, às custas dela, seu fim solitário e amargurado.  

 

8. E 

Neste fragmento da obra de Machado de Assis, é possível perceber a ironia do autor ao retratar um 

relacionamento motivado pelo interesse financeiro, revelando um pessimismo sobre o caráter do ser 

humano.   

 

9. A 

Os três textos tratam do mesmo tema, apresentando defesas de que há elementos representativos de 

almas externas, comprovando sua existência. Além disso, a apresentação de exemplos daquilo que se 

afirma é uma característica de Machado de Assis. 

 

10. B 

Ao dizer que foi acompanhado ao cemitério por apenas onze amigos, o narrador (defunto) mostra que 

não era popular. 
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Pediu pra parar, parou! (Maio) 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

Exercícios 

 

1. Considere a função real de variável real f(x) 3 5 sen (2x 4).= − +  Os valores de máximo, mínimo e o 

período de f(x)  são, respectivamente: 

a) 2, 8, .π−     

b) 8, 2, .π−     

c) . 2, 8.π −     

d) , 8, 2.π −     

e) 8, , 2.π −     

   

2. O número de raízes reais da equação 22 cos x 3 cos x 1 0+ + =  no intervalo ]0, 2 [π  é:  

a) 0.     

b) 1.     

c) 2.     
d) 3.     

e) 4.     
   

3. O valor de x  na expressão 

20
tg 2160 cos

3
x

5
sen 2640 cos

4

π

π

 
 + − 

 
=

 −

 é:  

a) 0.     

b) 1.     

c) 2 3.−     

d) 3 2.−     

e) 2.     

   

4. Se 
4

senx
5

=  e 
tgx 0,

 então 
tg2x

 vale:  

a) 
24

.
7

    

b) 
24

.
7

−     

c) 
8

.
3

−     

d) 
8

.
3

    

e) 
4

.
3

−     

   
 
 
 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-pediu-pra-parar-parou-maio/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=questoes-de-matematica-de-outros-vestibulares
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5. A figura mostra um esboço do gráfico da função xf(x) a b,= +  com a  e b  reais, a 0,  a 1  e b 0.  

Então, o valor de f(2) f( 2)− −  é igual a: 

 

a) 
3

.
4

−     

b) 
15

.
4

−     

c) 
1

.
4

−     

d) 
7

.
6

−     

e) 
35

.
6

−     

   

6. Considere os seguintes conjuntos de números reais: 

𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ: 4 − 3𝑥 ≥ 6} e 𝐵 = {𝑥 ∈ ℝ: 𝑥2 > 2𝑥 − 8} 
 

Qual dos conjuntos abaixo representa o conjunto A B?   

a) 
2

,
3

 
− +  
 

    

b) 
2

,
3

 
− 
 

    

c) 
2

,
3

 
− − 
 

    

d) ℝ    
e)      

   

7. Se a função 𝑓: ℝ − {2} → ℝ∗ é definida por 
5

f(x)
2 x

=
−

 e 1f−  a sua inversa, então 1f ( 2)− −  é igual a:  

a) 
1

2
−     

b) 
9

2
    

c) 
9

2
−     

d) 
1

2
    

e) 
5

4
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8. Dado o sistema: 
x y 1

y x 9

2 8

9 3

+

−

 =


=

, pode-se dizer que x + y é igual a:   

a) 18    
b) - 21    
c) 27    
d) 3    
e) - 9    
   

9. O valor de log x (x x ) é: 

a) 
3

4
.    

b) 
4

3
.    

c) 
2

3
.    

d) 
3

2
.    

e) 
5

4
.    

   

10.     

 
 
O gráfico mostra a quantidade de animais que uma certa área de pastagem pode sustentar ao longo 
de 12 meses. Propõe-se a função Q (t) = a sen (b + ct) + d para descrever essa situação. De acordo com 
os dados, Q (0) é igual a:  
a) 100.    
b) 97.    
c) 95.    
d) 92.    
e) 90.    
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Gabarito 

 

1. B 

Calculando: 

f(x) 3 5 sen (2x 4)

f(x) 3 5 8 máx
sen (2x 4) 1

f(x) 3 5 2 mín

2 2
Período

k 2

π π
π

= − +

= + = 
+ =   

= − = − 

 = =

   

 
2. D 

22 cos x 3 cos x 1 0

3 1 1
cos x cos x 1 ou cosx = -

2 2 2

cos x 1 x

1 2 4
cosx = - x  ou x

2 3 3

π

π π

+ + =

− 
=  = −



= −  =

 
 = =

 

 
Portanto, o número de raízes da equação é 3.    
 

3. C 

Reduzindo a primeira volta do ciclo trigonométrico temos: 

20 2 1tg 2160 cos tg (0) cos 0
3 3 2x 2 3

5 2 5 3 2sen 2640 cos sen ( ) cos
4 3 4 2 2

π π

π π π

   
 + − + − −   

   
= = = = −

− − − −

   

 
4. A 

2
2 2 24 16 9

cos x 1 cos x 1 cos x
5 25 25

 
= −  = −  = 

 
 

 

Como tgx 0,  temos: 

4
 

3 45cosx  e tgx
35 3

5

−
= = = −

−

 

 
Logo: 

2 2

4 8 82
2 tgx 243 3 3tg(2x)

16 7 71 tg x 4 11 9 93

 
 − − − 

  
= = = = =

−   − −− − 
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5. B 

0

2 2

x

2 2

f(0) 3 a b 3 b 3 1 b 2.

1
f( 2) 6 a 2 6 a 4 a

2

1
f(x) 2 e :

2

1 1 1 15
f(2) f( 2) 2 2 4

2 2 4 4

− −

−

=  + =  = −  =

− =  + =  =  =

 
 = + 

 

    
 − − = + − + = − = −        

   

 
6. C 

De 4 3x 6,−   

( )

4 3x 6

4 6 3x

2 3x

2
x i

3

− 

− 

− 

 −

 

 

De 2x 2x 8, −  

( ) ( )

2

2

2

x 2x 8 0

x 2x 1 7 0

x 1 7 0 ii

− + 

− + + 

− + 

 

 
Daí, 
 

 
 
Assim, 

2
A B ,

3

 
 = − − 

 
   

 
7. B 

Impondo f(x) 2,= −  temos 

5 9
2 2x 4 5 x .

2 x 2
− =  − =  =

−
 

 

Portanto, segue que 1 9
f ( 2) .

2

− − =    
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8. C 

{2𝑥 = 8𝑦+1

9𝑦 = 3𝑥−9 →  {2𝑥 =  23𝑦+3 
32𝑦 =  3𝑥−9 → {

𝑥 = 3𝑦 + 3
2𝑦 = 𝑥 − 9

 

 
2y = 3y + 3 – 9 → y = 6; x = 21 
x + y = 27 
 

9. D 

log x (x x ) = log𝑥 (𝑥. 𝑥
1

2) =  log𝑥 𝑥
3

2 =  
3

2
 

 
10. C 

De acordo com o gráfico, temos a = 
120 20

50
2

−
=  

D = 120 – 50 = 70 
 

2
12 c

c 6

π π
=  =  

 

Logo, Q(t) =50. sen(b + .t
6

π
) + 70, substituindo o ponto ( 2,120) na função, temos: 

.2
120 50.sen(b ) 70 b

6 6

π π
= + +  = .   
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Equações logarítmas 

 

Resumo 

 

Equações logarítmicas: 

São aquelas em que a variável se encontra no logaritmando ou na base de um logaritmo.  

 

OPA! Ao resolver equações logarítmicas, não se esqueça das condições de existência (CE). As regras a seguir 

devem ser utilizadas levando em consideração a validade dessas condições (o logaritmando é sempre maior 

que  0 e a base, maior que 0 e diferente de 1). 

 

1º caso: log𝑏 𝑓(𝑥) =  log𝑏 𝑔(𝑥) ⇒ 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) 

Ex: log𝑥(5𝑥 + 2) =  log𝑥(3𝑥 + 4) 

CE: {
𝑥 > 0 𝑒 𝑥 ≠ 1

5𝑥 + 2 > 0
3𝑥 + 4 > 0

 

5x + 2 = 3x + 4 → 2x = 2 → x = 1 

Como x = 1 não satisfaz as CE, 𝑆 =  ∅ 

 

2º caso: log𝑏 𝑓(𝑥) = 𝑐 ⇒ 𝑓(𝑥) =  𝑏𝑐 

Ex: log(𝑥−2)(2𝑥2 − 11𝑥 + 16) = 2 

CE: {
𝑥 − 2 > 0 𝑒 𝑥 − 2 ≠ 1 → 𝑥 > 2 𝑒 𝑥 ≠ 3

2𝑥2 − 11𝑥 + 16 > 0
 

(x – 2)2 = 2x2 – 11x + 16 

x2 – 4x + 4 = 2x2 – 11x + 16 

x2 – 7x + 12 = 0 

𝑆 = 7
𝑃 = 12

} 𝑥1 = 3 (𝑛ã𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒, 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝐶𝐸) 𝑒 𝑥2 = 4 

Observe que x = 4 satisfaz todas as condições de existência, pois: 

4 > 2 e 4 ≠ 3 

2.42 – 11.4 + 16 = 32 – 44 + 16 = 4 > 0 → S = {4} 

 

3º caso: Fazendo mudança de variável 

Ex: (log4 𝑥)2 − log4 𝑥2 − 3 = 0 

CE: x > 0 

Aplicando a propriedade III: (log4 𝑥)2 − 2. log4 𝑥 − 3 = 0 

Fazendo log4 𝑥 = 𝑦, temos: y2 – 2y – 3 = 0 

𝑆 = 2
𝑃 = −3

} 𝑦1 = −1 𝑒 𝑦2 = 3 → {
log4 𝑥 =  −1 → 𝑥 =  

1

4

log4 𝑥 = 3 → 𝑥 = 64
 

Como os dois valores encontrados atendem às CE, 𝑆 = {
1

4
, 64} 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-equacoes-logaritmas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios 

 

1. O conjunto solução da equação log4 𝑥 + log𝑥 4 =  
5

2
 é tal que a soma de seus elementos é igual a: 

a) 
5

2
 

b) 2 

c) 14 

d) 16 

e) 18 

 
 

2. A solução de equação logarítmica 4 2log ( 6) log (2 16) 1x x− − − = −  é o número real ‘’m’’. Desse 

modo, podemos afirmar que 

a) m = 7 ou m = 10. 

b) o logaritmo de m na base 10 é igual a 1. 

c) m = 10, pois m > 6. 

d) m = 7, pois m > 6. 

e) m² = 20.  

 

 

3. Se x é o logaritmo de 16 na base 2, então o logaritmo de x² - 5x + 5, na base 2, é igual a 

a) 2 

b) 1 

c) -1 

d) 0 

e) -2 

 
 

4. Determine o valor de x na equação 𝑦 =  2log3(𝑥+4), para que y seja igual a 8. 

a) 21 

b) 22 

c) 23 

d) 24 

e) 25 
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5. No século XVII, os logaritmos foram desenvolvidos com o objetivo de facilitar alguns cálculos 

matemáticos. Com o uso dos logaritmos e com tabelas previamente elaboradas era possível, por 

exemplo, transformar multiplicações em somas e divisões em subtrações. Com o auxílio dos 

logaritmos era possível também realizar, de forma muito mais rápida, as operações de radiciação. 

A Tabela abaixo é um pequeno exemplo do que era uma tabela de logaritmos. 

 

Com base nas informações da tabela acima, pode-se concluir que o valor aproximado para 
8 35 é 

a) 1,50 

b) 1,56 

c) 1,52 

d) 1,54 

e) 1,58 
 
 

6. Uma pessoa irá escolher dois números reais positivos A e B. Para a maioria das possíveis escolhas, o 
logaritmo decimal da soma dos dois números escolhidos não será igual à soma de seus logaritmos 
decimais. Porém, se forem escolhidos os valores A = 4 e B = r, tal igualdade se verificará. A qual intervalo 
pertence o número r? 

a) [1,0; 1,1] 

b) [1,1; 1,2] 

c) [1,2; 1,3] 

d) [1,3; 1,4] 

e) [1,4; 1,5] 
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7. No dia 6 de junho de 2000, um terremoto atingiu a cidade de Ancara, na Turquia, com registro de 5,9 

graus na escala Richter e outro terremoto atingiu o oeste do Japão, com registro de 5,8 graus na escala 

Richter. Considere que m1 e m2 medem a energia liberada sob a forma de ondas que se propagam pela 

crosta terrestre por terremotos com registros, na escala Richter, r1 e r2, respectivamente. Sabe-se que 

estes valores estão relacionados pela fórmula r1 – r2 = log10(m1 / m2). 

 

Considerando-se que r1 seja o registro do terremoto da Turquia e r2 o registro do terremoto do Japão, 

pode-se afirmar que (m1 / m2) é igual a: 

a) 10-1 

b)  

c) (0,1)10 

d)  

e)   

 
 

8. Um médico, apreciador de logaritmos, prescreveu um medicamento a um de seus pacientes, também, 

apreciador de logaritmos, conforme a seguir: 

“Tomar x gotas do medicamento de 8 em 8 horas. A quantidade de gotas y diária deverá ser calculada 

pela fórmula 8 2log log 6y = ” 

Considerando log 2 = 0,3 e log 3 = 0,48, é corretor afirmar que 2log x  é um número do intervalo 

a) ]3, 4[ 

b) ]4, 5[ 

c) ]5, 6[ 

d) ]6, 7[ 

e) ]7, 8[ 

 
 

9. O conjunto soluçăo da equação ( ) ( )2 2 2log ² 7 10 log 5 log 10x x x− + − − =  é  

a) 5,12  

b) 12  

c) 5  

d)  
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10. Se x é a solução, nos reais, da equação 22 log 2 log 0x x− − = , então 

a) 
1 3

2 2
x   

b) 
3 5

2 2
x   

c) 
5 7

2 2
x   

d) 
7 9

2 2
x   
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Gabarito 

 

1. E 

CE: x > 0 e x ≠ 1 

Passando 𝐥𝐨𝐠𝒙 𝟒 para a base 4, temos: 𝐥𝐨𝐠𝟒 𝒙 + 
𝟏

𝐥𝐨𝐠𝟒 𝒙
=  

𝟓

𝟐
 

Considerando 𝐥𝐨𝐠𝟒 𝒙 = 𝒚, temos: 𝒚 + 
𝟏

𝒚
 = 

𝟓

𝟐
 → 2y2 – 5y + 2 = 0 

Resolvendo a equação anterior, temos: y = 2 ou y = ½. Logo: 

𝐥𝐨𝐠𝟒 𝒙 = 𝟐 → 𝒙 = 𝟏𝟔 

𝐥𝐨𝐠𝟒 𝒙 =
𝟏

𝟐
 → 𝒙 = 𝟐 

Portanto: 16 + 2 = 18 

 

2. B 

 

 

3. D 

 
 

4. C 

𝟐𝐥𝐨𝐠𝟑(𝒙+𝟒) =  𝟐𝟑 (equação exponencial) 

log3(𝑥 + 4) = 3, 𝑐𝑜𝑚 𝑥 >  −4 (𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎) 

x + 4 = 33 

x = 27 – 4 

x = 23 
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5. B 

 

 

6. D 

 

 

7. B 

R1 = 5,9 

R2 = 5,8  

R1  R2 = log10 (m1/m2) 

5,9  5,8 = log10 (m1/m2) 

0,1 = log10 (m1/m2) 

m1/m2 = 100,1 

 

8. D 
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9. B 

 

 

10. B 

Usando a propriedade de mudança de base, temos: 

log 2 log
2 0

log log 2

0,3 log
2 0

log 0,3

0,3 log
2

log 0,3

2 log 0,3 log

log 0,3

x

x

x

x

x

x

x x

x

− − =

− − =

− =

−
=

 

Multiplicando cruzado, temos: 

( )

( )

2

2

log 0,6 log 0,09

log 0,6 log 0,09 0

x x

x x

= −

− + =
 

Fazendo log x = y, temos: 

² 0,6 0,09 0y y− + =  

Cuja raiz é 0,3. Ou seja, log x = 0,3. Como sabemos, log 2 = 0,3. Assim, x = 2. 
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Função e inequação logarítma 

 

Resumo 

 

Função Logarítmica 

A função logarítmica é uma função que associa cada número real positivo x ao seu logaritmo em uma 

determinada base a, que deve ser um número real positivo diferente de 1. 

 

Lembre-se de que o logaritmando é sempre positivo, assim, o domínio dessa função deve ser obrigatoriamente 

positivo, ou seja, é o conjunto dos números reais positivos. 

 

Obs: A função logarítmica é a inversa da função exponencial. 

 

Gráfico 

Já que a função logarítmica é a inversa da exponencial, usamos o gráfico da exponencial como base. Assim, 

como na função exponencial, podemos dividir as funções em dois casos, de acordo com o valor da base.  

 

Função crescente: base > 1 
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Função decrescente: 0 < base < 1 

 

 

Inequação logarítmica 

O primeiro passo para resolver uma inequação logarítmica é escrever ambos os lados da desigualdade na forma 

de logaritmos de mesma base. Depois, transformamos a desigualdade entre logaritmos em uma entre os 

logaritmandos, invertendo ou mantendo o sinal da inequação de acordo com o valor da base. 

 

1º Caso:  base > 1 

Mantém-se o sinal da inequação. 

       →      x > y      

 

2º Caso: 0 <  base < 1 

Inverte-se o sinal da inequação. 

      →      x <  y      
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Exercícios 

 

1. Seja f uma função a valores reais, com domínio D  , tal que f(x) = log10 (log1/3 (x² - x + 1)), para todo x

D. Qual é o domínio de f? 

a)  ;0 1x x    

b)   ; 0  1x x ou x    

c) 
1

; 10
3

x x
 

   
 

 

d) 
1

;   10
3

x x ou x
 

   
 

 

e)  
1 10

;
9 3

x x
 

   
 

 

 
 

2. As populações de duas cidades, M e N, são dadas em milhares de habitantes pelas funções 

( )

( )

6

8

2

( ) log 1

( ) log 4 4

M t t

N t t

= +

= +
 

Onde a variável t representa o tempo em anos. Após certo instante t, a população de uma dessas cidades 

é sempre maior do que a da outra. O valor mínimo desse instante t é:  

a) −1  

b) 0 

c) 2  

d) 3  

e) 4 
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3. Na figura abaixo, dois vértices do trapézio sombreado estão no eixo x e os outros dois vértices estão 

sobre o gráfico da função real f(x) = logk x, com k 0  e k  1. Sabe-se que o trapézio sombreado tem 30 

unidades de área; assim, o valor de k + p - q é 

 

a) −20  

b) −15 

c) 10  

d) 15  

e) 20 

 

 

4. O gráfico da função y = log(x + 1) é representado por: 

a)  

c)  

b)  
d)  
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5. Assinale, dentre os valores abaixo, um possível valor de x tal log1 x >  log4 7 

a) 1/14  

b) 14/15 

c) 1/5  

d) √2/2  

e) 3/5 

 

 

6. O conjunto de números reais que representa a interseção entre os domínios das funções 

 

é um intervalo:  

a) aberto à direita e fechado à esquerda.  

b) aberto nos dois extremos.  

c) fechado nos dois extremos.  

d) infinito.  

e) aberto à esquerda e fechado à direita. 

 

 

7. Determine o conjunto de todos os números reais x para os quais vale a desigualdade 

 

a) 
3 3

/
5 5

S x x
 

=  −   
 

 

b) 
3 3

/
4 4

S x x
 

=  −   
 

 

c) 
3

/
5

S x x
 

=  −  
 

 

d) 
3

/
5

S x x
 

=   
 

 

e) 
3 3

/
5 5

S x x
 

=  −   
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8. A representação 

 

é da função dada por y = f(x) = logn (x) O valor de logn (n3 +8) é  

a) 2  

b) 4  

c) 6  

d) 8  

e) 10 

 

 

9. A expectativa de vida em anos em uma região, de uma pessoa que nasceu a partir de 1900 no ano x ( x 

≥ 1900), é dada por: 

   ( ) 12.(199.log 651)L x x= −  

Considerando log 2 = 0,3, uma pessoa dessa região que nasceu no ano 2000 tem expectativa de viver: 

a) 48,7 anos. 

b) 54,6 anos. 

c) 64,5 anos. 

d) 68,4 anos. 

e) 72,3 anos. 

 

 

10. A solução da inequação logarítmica 1 1

2 2

log log ( 2) 3x x+ −  −  é 

a)  / 0S x x=    

b)  / 4S x x=    

c)  / 2 4S x x=     

d)  / 0 2S x x=     

e)  / 0 1S x x=     
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Gabarito 

 

1. A 

Como x² - x + 1 > 0 para todo x real, segue que os valores de x para os quais f está definida são tais que 

 

 

2. D 

Supondo M(t) N(t),  para algum t real positivo, vem 

 

Portanto, após 3 anos, a população da cidade M será sempre maior do que a da cidade N. 

 

3. B 

Como a função f passa pelos pontos (p,1) e (q, 2), segue que 

 

Sabendo que a área do trapézio é igual a 30 u.a, vem: 

 

Daí, obtemos: 

 

K² - k – 20 = 0  

K = - 4 ou k = 5.  

Portanto, como k > 0, temos que  

k + p – q = 5 + 5 – 25 = - 15 

 

4. D 

A raiz da função y = log(x + 1) é tal que 

 

log(x + 1) = 0  

x + 1 = 100  

x = 0. 
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Daí, o gráfico intersecta o eixo das abscissas no ponto (0, 0). Portanto, a alternativa correta é a [D], cujo 

gráfico passa pela origem. 

 

5. A 

 

Logo, de acordo com as alternativas, o único valor possível para x é ¼. 

 

6. E 

 

 

7. A 

Condição de existência 

 

Escrevendo na base 4, temos: 

 

Multiplicando a desigualdade por 2, temos: 

 

Resolvendo, temos: 
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8. B 

 

9. D 

L(x) = 12(199 . log x - 651) 

x = 2000 

 

L(2000) = 12(199 . log 2000 - 651) 

L(2000) = 12(199 . log 2.1000 - 651) 

L(2000) = 12(199 . (log 2 + log 1000) - 651) 

L(2000) = 12(199 . (0,3 + 3) - 651) 

L(2000) = 12(199 . 3,3 - 651) 

Log(2000) = 12(5,7) 

Log(2000) = 68,4 

 

10. C 
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Prismas 

 

Resumo 

 

Prisma: Elementos e classificação 

Prisma é um solido geométrico caracterizado por ter faces opostas paralelas e iguais chamadas de bases. 

 

Em relação ao número de lados dos polígonos das bases, os prismas podem ser classificados como: 

Triangulares: as bases são triângulos 

Quadrangulares: as bases são quadriláteros 

Pentagonais: as bases são pentágonos 

Hexagonais: as bases são hexágonos 

E assim por diante. 

 

Quando as bases de um prisma reto são polígonos regulares (todos os lados iguais), ele é chamado de prisma 

regular. 

 

Em relação a inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser classificados como: 

Oblíquos: as arestas laterais são oblíquas, em relação à base 

Retos: as arestas laterais são perpendiculares à base. Em todo prisma reto as faces laterais são retângulos 

e a altura do prisma coincide com as arestas laterais.  

 

                                             Área                                                                              Volume 

                                       t b l
A = 2A + A                                                                 =

B
V A H  

 

                                Onde: At = Área total                                                        Onde: V= Volume                                                            

                                            Ab= Área da base                                                               Ab= Área da base 

                                            Al= Área lateral                                                                   H = Altura 

 

Bases: ABCD e A’B’C’D’ 

Arestas das bases: Inferior: AB, AD, BC, CD 

                                Superior: A’B’, A’D’, B’C’, C’D’ 

Arestas Laterais: AA’, BB’, CC’, DD’ 

Altura: h 

 

Números de Faces = 6 
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Prismas Especiais: 

• Paralelepípedo: suas bases são paralelogramos. 

Em um paralelepípedo reto-retângulo, todas as faces têm a forma de retângulos. 

 

𝑑 =  √𝑎2 + 𝑏2 +  𝑐2 

𝐴𝑇 = 2(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐) 

𝑉 = 𝑎𝑏𝑐 

 

• Cubo: possui todas as arestas iguais (suas faces são quadrados). 

 

 

𝑑 = 𝑎√3 

𝐴𝑇 = 6𝑎2 

𝑉 =  𝑎3 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

 

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

 

1. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme Figura 1. A 

estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na Figura 2. A ideia é permitir 

ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza 

 

A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na Figura 2 é 

a) tetraedro. 

b) pirâmide retangular. 

c) tronco de pirâmide retangular. 

d) prisma quadrangular reto. 

e) prisma triangular reto. 

 

 

2. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e 

protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja 

forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. 

 
Considere um silo de 2 cm de altura, 6 m de largura de topo e 20 m de comprimento. Para cada metro 

de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 m a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 

tonelada de forragem ocupa 2 m³ desse tipo de silo. 
EMBRAPA. Gado de corte. Disponível em: www.cnpgc. embrapa.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).  

Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em toneladas, é:  

a) 110.  

b) 125.  

c) 130.  

d) 220.  

e) 260.  
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3. Foram feitas embalagens de presente em forma de prisma regular de altura = 6 3  cmH e base 

triangular de lado L = 8 cm, conforme ilustra a figura a seguir. 

 
Sabendo-se que as embalagens não têm tampa e que o custo para a sua produção, por cm², é de R$ 0,05, 

o custo total de fabricação de cada unidade é : 

Dado: considere =3 1,7   

a) R$ 12,30.  

b) R$ 13,60.  

c) R$ 8,16.  

d) R$ 15,20.  

e) R$ 17,30. 

 

 

4. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se 

comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da 

medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão 

constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. 

 
Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito?  

a) 8.  

b) 10.  

c) 16.  

d) 28.  

e) 24. 
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5. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O 

cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor, que é interno, mede 8 

cm. 

 
O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de:  

a) 12 cm³.  

b) 64 cm³. 

c) 96 cm³. 

d) 1216 cm³. 

e) 1728 cm³. 

 
 

6. Com o objetivo de trabalhar com seus alunos o conceito de volume de sólidos, um professor fez o 

seguinte experimento: pegou uma caixa de polietileno, na forma de um cubo com 1 metro de lado, e 

colocou nela 600 litros de água. Em seguida, colocou, dentro da caixa com água, um sólido que ficou 

completamente submerso.  

Considerando que, ao colocar o sólido dentro da caixa, a altura do nível da água passou a ser 80 cm, 

qual era o volume do sólido? 

a) 0,2 m³ 

b) 0,48 m³ 

c) 4,8 m³  

d) 20 m³ 

e) 48 m³ 
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7. A quantidade de materiais para executar uma obra é essencial para prever o custo da construção. Quer-

se construir um telhado cujas dimensões e formato são indicados na figura abaixo.  

 
A quantidade de telhas de tamanho 15 cm por 20 cm necessárias para fazer esse telhado é 

a) 
4

10  

b) 
5

10  

c) 
35.10  

d) 
45.10  

e) 
425.10  

 
 

8. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo 

volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm 

de comprimento e 4 cm de espessura. 

Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates 

que têm o formato de cubo é igual a:  

a) 5 cm.  

b) 6 cm.  

c) 12 cm.  

d) 24 cm.  

e) 25 cm 
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9. Uma metalúrgica produz uma peça cujas medidas são especificadas na figura a seguir. A peça é um 

prisma reto com uma cavidade central e com base compreendida entre dois hexágonos regulares, 

conforme a figura.  

 

Considerando que os eixos da peça e da cavidade coincidem, qual o volume da peça? 

a) 640 3 cm³  

b) 1280 3 cm³  

c) 2560 3 cm³  

d) 320 3 cm³  

e) 1920 3 cm³  

 

 

10. A figura mostrada a seguir representa uma embalagem de papelão em perspectiva, construída pelo 

processo de corte, vinco e cola. Determine a quantidade de material para fabricar 500 embalagens, 

sabendo que a aresta da base mede 10 cm, a altura mede 30 cm e que serão necessários 20% a mais 

de papelão em virtude dos vincos. Use 3 1,7 . 

 

a) 138,6 m² 

b) 123,30 m² 

c) 115,5 m² 

d) 11 550 m² 

e) 1 386 m² 
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Gabarito 

 

1. E 

Como a figura 2 possui faces opostas paralelas e iguais e base triangular, sua representação é dada por 

um prisma triangular reto. 

 

2. A 

Para cada metro de altura, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo, assim, em 

2 metros de altura, a largura do topo tem 2 x 0,5 = 1 metro a mais do que a largura do fundo. Logo, a 

largura do fundo passa a ser 1 metro menor, assim, sendo 5 metros. 

Assim, o volume do silo será: V = (6 + 5). 20 / 2 = 220 m³. Temos que 1 tonelada de forragem ocupa 2 

m³, assim, caberão 220 / 2 = 110 toneladas de forragem. 

 

3. B 

Observe: 

² 3
3. .

4

8² 3
3.8.6 3

4

16 3 144 3 272 cm²

Portanto, o custo total é de 272.0,05 = R$13,60

s

s

s

L
A L H

A

A

= +

= +

= + =

  

 

4. B 

Temos que “a” é aresta do cubo menor e “2a” é aresta do cubo maior, logo, seus volumes são, 

respectivamente, a³ e 8a³. Assim, o volume total do reservatório é 9a³. Para encher metade do cubo maior, 

a torneira levou 8 minutos, desse modo, ela enche em cada minuto a³/2. 

Consequentemente, o tempo, em minutos, para encher a parte que falta desse reservatório é de: 5a³ / 

a³/2 = 10. 

 

5. D 

O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto será: 

Volume do cubo externo – Volume do cubo interno = (12 cm)³ – (8 cm)³ = 1 216 cm³ 
 

6. A 

Primeiro, vamos calcular a altura da água ao acrescentar 600L, lembrando que 1m³ = 1000 L: 

0,6 = Sb.H = 1².H 

H = 0,6 m ou 60 cm. 

Sendo assim, o novo sólido fez a água subir 20 cm. Calcularemos o volume desse sólido como sendo 

congruente ao volume de um cubo de base 1x1 e altura 20 cm. 

V = Sb.H = 1².0,2 = 0,2 m³. 
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7. A 

 
 

8. B 

Sendo VP e VC os volumes das barras de chocolate de 

formato “paralelepípedo” e “cubo”, respectivamente, e sendo a a medida da aresta do cubo, temos: 

VP = 3 cm . 18 cm . 4 cm = 216 cm³ 

VC = a³ 

VP = VC 

a³ = 216 cm³ ⇒ a = 6 cm 

 

 

9. E 

 

 

10. A 
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Exercícios: função quadrática 

 

Exercícios 

 

1. O gráfico de ( ) 2f x x bx c= + +  , onde b e c são constantes, passa pelos pontos (0,0) e (1,2). Então 

2

3
f
 
− 
 

  vale: 

a) - 2/9  

b) 2/9  

c) - 1/4  

d) 1/4  

e) 4 

 
 

2. O gráfico da função quadrática definida por 
2 ( 1)y x mx m= − + − , onde m ∈ R, tem um único ponto em 

comum com o eixo das abscissas. Então, o valor de y que essa função associa a x = 2 é:  

a) - 2. 

b) - 1.  

c) 0.  

d) 1.  

e) 2. 
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3. O gráfico cartesiano abaixo representa uma função 
2( ) 2g x x kx m= + + , em que k e m são números 

reais. 

 
O resultado de m + k é igual a:  

a) −26.  

b) −14.  

c) −12.  

d) −8.  

e) −6. 

 
 

4. Em relação a um sistema cartesiano de eixos ortogonais com origem em O(0, 0), um avião se desloca, 

em linha reta, de O até o ponto P, mantendo sempre um ângulo de inclinação de 45º com a horizontal. A 

partir de P, o avião inicia trajetória parabólica, dada pela função 
2( ) 14 40f x x x= − + − , com x e f(x) em 

quilômetros. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica, no ponto V, o avião passa a se deslocar 

com altitude constante em relação ao solo, representado na figura pelo eixo x. 

 
Em relação ao solo, do ponto P para o ponto V, a altitude do avião aumentou 

a) 2,5 km. 

b) 3 km. 

c) 3,5 km. 

d) 4 km. 

e) 4,5 km.  
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5. Sejam a e b números reais positivos. Considere a função quadrática f(x) = x(ax + b), definida para todo 

número real x. No plano cartesiano, qual figura corresponde ao gráfico de y = f(x)? 

a)  
c)  

b)  d)  

 

 
 

6. Considere a função polinomial f: → definida por 
 

f(x) = ax² + bx + c, 
 

em que a, b, c ∈ e a ≠ 0. No plano cartesiano xy, a única intersecção da reta y = 2 com o gráfico de f é o 

ponto (2; 2) e a intersecção da reta x = 0 com o gráfico de f é o ponto (0; –6). O valor de a + b + c é 

a) –2  

b) 0  

c) 2  

d) 4  

e) 6  

 

 

7. Uma função quadrática f é dada por ( ) 2f x x bx c= + + , com b e c reais. Se (1) 1f = −  e 

(2) (3) 1f f− =  , o menor valor que f(x) pode assumir, quando x varia no conjunto dos números reais, é 

igual a: 

a) - 12 

b) – 6 

c) – 10 

d) – 5 

e) – 9 
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8. A figura representa, em vista superior, a casinha de um cachorro (retângulo BIDU) e a área externa de 

lazer do cachorro, cercada com 35 metros de tela vermelha totalmente esticada. 

 
Calcule a área externa de lazer do cachorro quando x = 6 m. Determine, algebricamente, as medidas de x 

e y que maximizam essa área, mantidos os ângulos retos indicados na figura e as dimensões da casinha. 

 
 

9. A  trajetória de um projétil, lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal, é parte 

de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura. O ponto P sobre o terreno, pé da 

perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre ͵30m desde o instante do 

lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil, de 200m acima do 

terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do instante do lançamento, é 

de 10m. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado?  

 
 

a) 60 

b) 90 

c) 120 

d) 150 

e) 180 
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10. Os pontos (0, 0) e (2, 1) estão no gráfico de uma função quadrática f. O mínimo de f é assumido no ponto 

de abscissa 
1

4
x = −  . Logo, o valor de f(1) é: 

a) 1/10 

b) 2/10 

c) 3/10 

d) 4/10 

e) 5/10  
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Gabarito 

 

1. A 

f(x) = x² + bx + c 

Temos o ponto (0, 0) 

Onde: 

0² + 0.b + c = 0 

c = 0 

 

Temos o ponto (1, 2) 

1 + b + c = 2 

Como c = 0 

1 + b + 0 = 2 

b = 1 

 

Substituindo na equação teremos: 

f(x) = x² + x 

 

Portanto f(-2/3) vale: 

f(-2/3) = (-2/3)² + (-2/3) 

f(-2/3) = -2/9 

 

2. D 

𝑦 = 𝑥2 − mx + (m − 1) 

∆= 0 

(−𝑚)2 − 4.1(𝑚 − 1) = 0 

𝑚2 − 4𝑚 + 4 = 0 

∆𝑚= 0 

𝑚 =
−(−4) ± 0

2
= 2 

𝑦 = 𝑥2 − 2x + (2 − 1) 

𝑦 = 𝑥2 − 2x + 1 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑥 = 2 

𝑦 = 22 − 2.2 + 1 

𝑦 = 1 

 

3. A 
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4. D 

 

5. B 

 

 

6. B 

 

 

7. D 
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8.  

 

9. D 
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10. C 
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Orações: período composto - coordenadas 

 

Resumo 

 

Orações coordenadas 

As orações se relacionam por dependência ou independência sintática. São independentes as coordenadas, 

isto é, elas não possuem termos sob forma oracional. 

 

As orações coordenadas se classificam em: 

Assindéticas: Não apresentam conjunção. 

Obs.: também são ASSINDÉTICAS as orações introduzidas por “isto é”, “ou melhor”, “ou seja, “por exemplo”, 

“a saber”. 

 

ATENÇÃO! Síndeto é sinônimo para conjunção. 

 

Sindéticas:  De acordo com o tipo de conjunção que as introduz, as orações coordenadas sindéticas podem 

ser: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. 

 

• Aditivas 

Oração A + oração B 

O menino chegou [E foi tomar banho.] 

 

Obs.: a conjunção aditiva “E” tem como forma negativa. 

Ex: Nas dificuldades, os falsos amigos não ajudam NEM aparecem. 

 

• Adversativas 

Oração A x oração B 

Todos são interessados, [mas só alguns se esforçam mesmo.] 

 

Obs.: A conjunção “E” pode ter valor adversativo quando equivaler a “MAS”. 

Ex: Estudou muito E não passou. 

 

• Alternativas 

Oração A (Oração B) 

[Ora os políticos dizem uma coisa], [ora dizem outra.] 

 

• Conclusivas 

Oração A -> Oração B 

O dia amanheceu ensolarado; logo as praias estarão lotadas. 

 

• Explicativas 

Oração A? -> Oração B 

Nossa avó perdera a memória, [pois contava o mesmo caso toda semana.] 
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Obs.: Também haverá oração explicativa com a conjunção “que” se a primeira oração possuir verbo no 

imperativo. 

Ex: Some daqui, que isso não é de tua conta! 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-oracoes-periodo-composto-coordenadas-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=oracoes
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Exercícios 

 

1. No período "Penso, logo existo", oração em destaque é: 

a) coordenada sindética conclusiva 

b) coordenada sindética aditiva 

c) coordenada sindética alternativa 

d) coordenada sindética adversativa 

e) n.d.a 

 

 

2. Considerando as orações do fragmento “Fecho a casa e saio devagar”, tem-se:  

a) um período composto por coordenação, uma oração sindética, outra assindética, um verbo 

transitivo e outro intransitivo; 

b) um período composto por subordinação e dois verbos transitivos; 

c) um período composto por coordenação, duas orações assindéticas, um verbo transitivo e outro 

intransitivo; 

d) um período simples, uma oração absoluta e dois verbos intransitivos; 

e) um período misto, com duas orações, um verbo transitivo direto e outro indireto. 

 

 

3. Considere a seguinte afirmação de Heráclito de Éfeso (2500 a. C.) para responder a esta questão: 
 

“Uma pessoa não entra no mesmo rio duas vezes, porque ambos estão em constante mudança e 

transformação.” 

I. A afirmação constitui-se de um período composto por coordenação. 

II. A afirmação constitui-se de um período composto por subordinação. 

III. A oração iniciada pela conjunção “porque” introduz uma explicação. 

 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente o item III está correto. 

b) Somente o item II está correto. 

c) Somente os itens I e III estão corretos. 

d) Somente os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 
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4. Marque a alternativa INCORRETA quanto à classificação das orações coordenadas sindéticas 
destacadas.  

a) Fabiano não só foi o melhor, mas também foi o mais votado. (aditiva)  

b) Apresente seus argumentos ou ficará sem chance de defesa. (conclusiva)  

c) Estude muito, pois a prova de conhecimentos específicos estará bem difícil. (explicativa)  

d) Ela era a mais bem preparada candidata, mas a vaga de emprego foi destinada a sua amiga. 

(adversativa)  

 

 

5. Em relação à classificação das orações coordenadas sindéticas destacadas, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Ela não só foi a primeira, mas também foi a mais aplaudida. (aditiva) 

b) Fale agora ou permanecerá calado para sempre. (conclusiva) 

c) Eu queria convencê-lo, mas os argumentos não foram suficientes. (adversativa) 

d) Cumprimente-o, pois hoje venceu mais uma etapa de sua vida. (explicativa) 

 

 

6. Assinale o período abaixo: 

“A Apple estava à beira da falência e só ganhou sobrevida porque recebeu um aporte de 150 milhões 

de dólares da Microsoft”.  

Nele, pode-se afirmar que:  

a) a conjunção e estabelece, entre as orações coordenadas, um sentido adversativo.  

b) a conjunção porque introduz ideia de causa à primeira oração do período. 

c) há três orações, cujos núcleos são transitivos diretos.  

d) o verbo receber possui somente objeto direto.  
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7. (…) Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do 

menino.  

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino diabo”; e verdadeiramente não era outra coisa; 

fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia 

quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher do doce de coco que estava fazendo, 

e, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, 

fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce “por pirraça”; e eu tinha apenas seis anos. 

Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; punha as mãos no chão, recebia 

um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, 

dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia, — algumas vezes gemendo — mas obedecia sem dizer 

palavra, ou, quando muito, um — “ai, nhonhô!” — ao que eu retorquia: “Cala a boca, besta!” — Esconder 

os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar 

beliscões nos braços das matronas, e outras muitas façanhas deste jaez, eram mostras de um gênio 

indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me 

em grande admiração; e se às vezes me repreendia, à vista de gente, fazia-o por simples formalidade: 

em particular dava-me beijos. 

Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros nem a 

esconder-lhes os chapéus; mas opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui; se não 

passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras.  
Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. 

 
Para reforçar a caracterização do “menino diabo” atribuída ao narrador, é utilizado principalmente o 

seguinte recurso estilístico:  

a) amplo uso de metáforas que se reportam aos comportamentos negativos do menino.  

b) seleção lexical que emprega muitos vocábulos raros à época, particularmente os adjetivos.  

c) recurso frequente ao discurso direto para exemplificar as traquinagens do garoto.  

d) utilização recorrente de orações coordenadas sindéticas aditivas.  

e) emprego significativo de orações subordinadas adjetivas restritivas 

 

 

8. Assinale a alternativa em que está destacada uma oração coordenada explicativa.  

a) Peço que te cales. 

b) O homem é um animal que pensa.  

c) Ele não esperava que a mãe o perdoasse.  

d) Leve-a até o táxi, que ela precisa ir agora.  

e) É necessário que estudes.  
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9. Assinale a alternativa incorreta com relação a este fragmento da letra da música Verdade chinesa - 

texto de Carlos Colla e Gilson. 

  
“Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa  

Toma um copo, dá um tempo, que a tristeza vai passar  

Deixa, pra amanhã tem muito tempo  

O que vale é o sentimento  

E o amor que a gente tem no coração”.  
Disponível em: http://emilio-santiago.letras.terra.com.br/letras/45703 

 
a) Os dois primeiros versos são compostos exclusivamente por orações coordenadas assindéticas.  

b) A palavra “que” aparece três vezes no texto. No segundo verso é uma conjunção coordenativa; já 

no quinto verso é um pronome relativo.  

c) A primeira oração do segundo verso consiste numa metonímia.  

d) Aparecendo duas vezes no texto, a palavra “tempo” tem a função de objeto direto.  

e) Os verbos sentar, tomar, dar e deixar aparecem flexionados na segunda pessoa do singular, no 

modo imperativo afirmativo e configuram, deste modo, o uso da função apelativa da linguagem. 

 
 

10. Pastora de nuvens, fui posta a serviço por uma campina 
tão desamparada que não principia nem também termina, 

 e onde nunca é noite e nunca madrugada. 

  

(Pastores da terra, vós tendes sossego, que olhais para o 

 sol e encontrais direção. Sabeis quando é tarde, sabeis 

quando é cedo. Eu, não.)  
Cecilia Meireles 

 
Esse trecho faz parte de um poema de Cecília Meireles, intitulado Destino, uma espécie de profissão 

de fé da autora. O conjunto das duas orações coordenadas que compõem o segundo verso da segunda 

estrofe – que olhais para o sol e encontrais direção – tem sentido:  

a) explicativo. 

b) comparativo.  

c) condicional.  

d) concessivo.  

e) temporal. 
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Gabarito 

 

1. A 

A oração é sindética, pois há a presença da conjunção “logo”, que é conclusiva e, por isso, a oração 

coordenada que ela introduz também desempenha a mesma função.  

 

2. A 
Em “Fecho a casa e saio devagar.” Temos um período composto por coordenação: A primeira oração é 

assindética (Fecho a casa); A segunda, sindética (E saio devagar). 

 

3. C 
A afirmação que se faz em II está errada, pois não há orações subordinadas, mas sim coordenadas. 

Sendo assim, as orações não são sintaticamente dependentes e, portanto, não possuem dependência 

sintática.  

 

4. B 
A relação de sentido entre as duas orações é alternativa, pois há necessidade de escolha: apresentar ou 

ficar sem chance de defesa.  

 

5. B 

A alternativa está incorreta, pois trata-se de oração coordenada alternativa marcada pela conjunção 

“ou”. 

 

6. A 

As demais opções são incorretas, pois no período: a conjunção “porque” introduz noção de causa à 

segunda oração do período (“só ganhou sobrevida”); há três orações: principal com verbo de ligação, 

coordenada adversativa com verbo transitivo direto e subordinada adverbial causal com verbo transitivo 

direto e indireto; o verbo “receber” apresenta objeto direto (“um aporte de 150 milhões de dólares”) e 

objeto indireto (“da Microsoft”).  

 

7. D 
O narrador justifica que recebeu o apelido de “menino diabo” com uma série de exemplos, ligados por 

meio de conjunções coordenativas de valor aditivo: “um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque 

me negara uma colher do doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei um 

punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que 

estragara o doce ‘por pirraça’; e eu tinha apenas seis anos”. 

 

8. D 
As alternativas (A), (B), (C) e (E) apresentam oração subordinada substantiva direta, subordinada adjetiva 

restritiva, subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva subjetiva, respectivamente. 

Apenas em (D) existe oração coordenada explicativa porque apresenta uma explicação sobre a oração 

principal.  

 

9. A 
De fato, todas as orações dos dois primeiros versos são coordenadas, entretanto não são todas 

assindéticas. A oração “que a tristeza vai passar” é coordenada sindética explicativa.  
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10. A 
As orações em questão têm um valor explicativo, pois justificam a afirmação anterior (a de que os 

pastores da terra têm sossego). Para corroborar essa interpretação, basta perceber que a conjunção que 

as introduz pode ser substituída por explicativas como: “pois”, “porque”, “já que”, “uma vez que” etc.  
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Orações: período composto – subordinadas substantivas 

 

Resumo 

 

Subordinação  

É a relação que estabelece uma dependência sintática entre orações.  

 

Exemplo: Desconheço / se eles desejavam / que viéssemos.  

 

O período acima apresenta 3 orações:  

1. Desconheço: principal, pois a segunda é seu objeto direto;  

2. se eles desejavam: subordinada substantiva objetiva direta e oração principal em relação à terceira;  

3. que viéssemos: oração subordinada substantiva objetiva direta.  

 

Orações subordinadas substantivas: desempenham função sintática de natureza substantiva em relação à 

principal. 

 

1. É necessário que você se apresente ao serviço amanhã.  

2. Nosso desejo era que ele desistisse.  

3. Mariana lembrou-se de que Manoel chegaria mais tarde.  

4. Tenho certeza de que não há esperanças.  

5. Fernanda tinha um grande sonho: que o dia do seu casamento chegasse.  

6. Os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos. 

 

As orações grifadas funcionam, respectivamente, como sujeito, predicativo, objeto indireto, complemento 

nominal, aposto e objeto direto de uma oração principal.  

 

Observações: 

I. As orações subordinadas têm um único tipo de conectivo: as conjunções integrantes “QUE” e “SE”.  

Exemplo: Talvez ele saiba [que/se vai haver aula amanhã]. 

II. Mesmo as apositivas podem ser introduzidas por conjunção integrante. 

Exemplo: Necessito de uma coisa: [(que) estudes]. 

III. Admite-se a omissão da conjunção integrante por questão de estilo (principalmente nas subjetivas e 

objetivas, quando o verbo da oração principal exprime desejo, ordem ou pedido). 

Exemplo: Queira Deus [voltemos em segurança]. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-oracoes-periodo-composto-subordinadas-substantivas-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=oracoes
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Exercícios 

 

1. Marque a alternativa que apresenta correta classificação da oração apresentada.  

a) O professor verificou se as alternativas estavam em ordem. (Oração Subordinada Substantiva 

Predicativa)  

b) Lembre-se de que tudo não passou de um engano. (Oração Subordinada Substantiva Completiva 

Nominal) 

c) O sargento indagou de quem era aquela identidade. (Oração Subordinada Substantiva Objetiva 

Indireta) 

d) Seu medo era que ele fosse reprovado no concurso. (Oração Subordinada Substantiva Predicativa)  

 

 

2. Marque a alternativa que contenha oração subordinada de mesma classificação da oração subordinada 

presente na frase a seguir: “A solução é que você desista logo”. 

a) Que ele volte é bom. 

b) A única alternativa era que ele voltasse para casa. 

c) Não me esqueço de que fiz muito bem para você. 

d) Não imaginava que isso causaria tanto problema em nossa relação. 

 

 

3. “Parecia que a ventania queria levar a cidade.” No período acima, a oração subordinada é: 

a) substantiva objetiva direta. 

b) substantiva subjetiva. 

c) adjetiva explicativa. 

d) substantiva predicativa. 

e) substantiva completiva nominal. 

 

 

4. No período "Todos tinham certeza de que seriam aprovados", a oração destacada é: 

a) substantiva objetiva indireta 

b) substantiva completiva nominal 

c) substantiva apositiva 

d) substantiva subjetiva 

e) n.d.a 

 

5. A mãe ficou à janela na esperança de que o filho voltasse para casa. A oração em destaque é: 

a) subordinada substantiva subjetiva. 

b) subordinada substantiva completiva nominal. 

c) subordinada substantiva predicativa. 

d) substantiva objetiva direta 

e) substantiva objetiva indireta 
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6. No trecho: “Todos diziam que ela era orgulhosa, mas afinal descobri que não”, a última oração se 

classifica como: 

a) coordenada sindética adversativa; 

b) principal; 

c) subordinada substantiva objetiva direta; 

d) subordinada adverbial comparativa; 

e) subordinada substantiva subjetiva. 

 

 

7. Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com braço forte, 

Em teu seio, ó Liberdade, 

Desafia o nosso peito a própria morte! 

- Mas, se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte, 

 

As orações “Desafia o nosso peito a própria morte”, “que um filho teu não foge à luta” e “quem te adora” 

classificam-se, respectivamente, como: 

a) principal, subordinada substantiva subjetiva, subordinada adjetiva restritiva; 

b) principal, subordinada adverbial temporal, subordinada substantiva objetiva direta; 

c) principal, subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva subjetiva; 

d) coordenada assindética, subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva apositiva. 

 

 

8. Marque a alternativa que contém oração subordinada substantiva completiva nominal. 

a) “Como fazem os pelintras de hoje para não molhar os pés nos dias de chuva?” 

b) “Veio-me a desagradável impressão de que todo mundo reparava nas minhas galochas.” 

c) “Um dia as galochas me serão úteis, quando eu for suficientemente velho para merecê-las.” 

d) “No restaurante, onde entrei arrastando os cascos como um dromedário, resolvi me ver livre das 

galochas.” 

e) “No centro da cidade um sol radioso varava as nuvens e caía sobre a rua, enchendo tudo de luz, 

fazendo evaporar as últimas poças de água que ainda pudessem justificar minhas galochas.” 
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9. Assinale o único exemplo em que não ocorre oração subordinada substantiva subjetiva: 

a) “Cansativo que seja, urge atravessarmos o campo que banha o Rio Negro antes de anoitecer.” 

b) “Todo escritor que surge reage contra os mais velhos, mesmo que o não perceba, e ainda que os 

admire.” 

c) “Dormiram naquilo, tinham-se acostumado, mas seria mais agradável dormirem numa cama de 

lastro de couro.” 

d) “É preciso que o pecador reconheça ao menos isto: que a Moral católica está certa e é irrepreensível.” 

e) “Sobre a multiplicidade informe e confusa dos bens da matéria é mister que paire a força Assinale 

o único exemplo em que não ocorre oração subordinada substantiva subjetiva:ordenadora do 

espírito.” 

 

 

10. Envelhecer 

A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer 

A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer 

Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer 

Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer 

 

Não quero morrer pois quero ver 

Como será que deve ser envelhecer 

Eu quero é viver pra ver qual é 

E dizer venha pra o que vai acontecer 

 

Eu quero que o tapete voe 

No meio da sala de estar 

Eu quero que a panela de pressão pressione 

E que a pia comece a pingar 

Eu quero que a sirene soe 

E me faça levantar do sofá 

Eu quero pôr Rita Pavone 

No ringtone do meu celular 

Eu quero estar no meio do ciclone 

Pra poder aproveitar 

E quando eu esquecer meu próprio nome 

Que me chamem de velho gagá 

(...)  

Arnaldo Antunes. Disponível em: https://www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/1547283/ 
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No enunciado “Eu quero que o tapete voe”, tem-se: 

a) uma estrutura sintática e semântica semelhante à do enunciado “Eu quero estar no meio do 

ciclone”, o qual apresenta, na ordem, uma oração principal, outra subordinada substantiva reduzida, 

expressando a ideia de que, mesmo na velhice, é possível ainda querer realizar e aproveitar certas 

atividades. 

b) uma estrutura sintática formada por uma primeira oração, chamada de principal, e por uma outra, 

denominada de oração subordinada substantiva, que serve como sujeito da primeira, para ser 

transmitida a ideia sobre quem o enunciador está falando. 

c) uma estrutura sintática formada por uma oração principal e por uma outra oração subordinada 

substantiva, a qual funciona como complemento direto da primeira oração, para o enunciador 

enfatizar o objeto do seu querer e, assim, mostrar sua vivacidade. 

d) uma estrutura sintática diferente da dos enunciados “Eu quero que a panela de pressão pressione” 

e “Eu quero que a sirene soe”, que apresentam uma oração principal seguida de uma oração 

subordinada objetiva direta, em que se mostra a possibilidade de o desejo do enunciador se 

realizar.  
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Gabarito 

 

1. D 

Na oração principal, o verbo “ser”, de ligação, não apresenta predicativo do sujeito; logo, a oração 

subordinada a seguir é substantiva predicativa. As demais alternativas estão incorretas, pois: a) o verbo 

“verificar”, transitivo direto, não apresenta complemento. Logo, a oração é substantiva objetiva direta; b) 

o verbo “lembrar-se”, transitivo indireto, não apresenta complemento. Logo, a oração é substantiva 

objetiva indireta; c) o verbo “indagar”, transitivo direto, não apresenta complemento. Logo a oração é 

substantiva objetiva direta.  

 

2. B 

A oração em análise é subordinada substantiva predicativa, exatamente como a subordinada da letra “B”: 

“que ele voltasse para casa”.  

 

3. B 

A oração subordinada, em questão, funciona como sujeito do verbo “parecer”, portanto, é subjetiva. 

 

4. B 

A oração grafada completa o sentido do nome “certeza”, por isso, é classificada como oração 

subordinada substantiva completiva nominal.  

 

5. B 

A oração completa o sentido do nome “esperança”, portanto, é classificada como subordinada 

substantiva completiva nominal. 

 

6. C 

A última oração do período em análise é “que não” e funciona como objeto direto de “descobri” (VTD), 

portanto, é classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta.  

 

7. C 

“Desafia o nosso peito a própria morte” – oração principal do período que se inicia em “SE o penhor dessa 

igualdade”; 

“que um filho teu não foge à luta” – oração subordinada substantiva objetiva direta; 

“quem te adora” – Oração subordinada substantiva subjetiva, funcionando como sujeito (Quem te adora 

nem teme a própria morte). 

 

8. B 

A oração “de que todo mundo reparava nas minhas galochas” completa o sentido do nome “impressão”, 

portanto, é classificada como oração subordinada substantiva completiva nominal. 

 

9. B 

“Todo escritor” [sujeito] “reage” [verbo] “contra os mais velhos” [objeto indireto] - oração principal; 

“que surge” [oração subordinada adjetiva restritiva];  

“mesmo que o não perceba” [adjunto adverbial];  

“e ainda que os admire” [coordenada sindética aditiva em relação à anterior].  

 



 
 

 

 

3 

Português 
 

10. C 

O período é composto, formado pela oração principal “eu quero”; uma vez que se apresenta 

sintaticamente incompleta (o verbo “querer” é transitivo direto), a oração subordinada é substantiva 

objetiva direta.  
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O verbo e seus complementos 

 

Resumo 

 

Verbos 

Os verbos são palavras que exprimem ações, introduzem estados ou representam fenômenos da natureza. 

São variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz. Ex.: 

João caminha lentamente. (ação) 

Maria permanece doente. (estado) 

Choveu pela manhã. (fenômeno da natureza) 

 

Existem, também, as locuções verbais, formadas por um verbo auxiliar e um verbo principal.  

O verbo auxiliar é aquele que é conjugado, e o principal é o que fica na forma nominal (infinitivo, gerúndio ou 

particípio). Ex.: 

Ele vai sair mais tarde.  

Estou telefonando há tempos. 

Queria que João tivesse comprado os ingressos. 

 

Complementos verbais  

Os complementos verbais, como o próprio nome já diz, completam o sentido de verbos transitivos. Eles podem 

ser diretos, quando se ligam ao verbo sem necessidade de preposição; e indiretos, quando se conectam ao 

verbo com o auxílio de preposição.  

 

1. Objeto direto - completa um verbo transitivo (sem preposição obrigatória): Vais encontrar o mundo (=vais 
encontrá-lo). Quero que tudo vá para o inferno. 
 

Semanticamente, o objeto direto pode representar: 

• Quem sofre ou recebe a ação do verbo: O diretor elogiou o professor. 

• O resultado da ação: Ele executou a obra. 

• Aquilo para onde se dirige um sentimento: Ela ama o companheiro. 

• O espaço percorrido ou o objetivo final: Atravessei o lago. Subi a montanha. 

 

2. Objeto indireto - Complemento preposicionado de um verbo.  

• O que recebe a ação: Responder à questão. 

• A pessoa ou coisa em cujo benefício ou não se pratica a ação: Trabalho para o aluno.  

 

Dica: Sempre pergunte ao verbo, que ele irá te dizer se seu complemento precisa ou não de preposição.  

 

Exemplo 1: Gosto de escrever. Verbo: Gostar. Pergunta: Quem gosta, gosta de? Notou a preposição “de”? Temos 

um VTI e um OI. 

Exemplo 2: A menina trouxe água. Verbo: Trazer. Pergunta: Quem traz, traz alguma coisa? Notou que a 

preposição não se fez necessária? Temos um VTD e um OD. 
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Função do objeto pleonástico  

 

“Eu aprecio a garota. A garota, eu a aprecio.” 

 

Sempre que haja necessidade expressiva de reforço, de ênfase, pode um termo vir repetido. Essa reiteração 

recebe o nome de pleonasmo, e ocorre principalmente com o objeto direto, o objeto indireto e o predicativo do 

sujeito.  

Para que isso aconteça, duas condições precisam ser respeitadas: 1. O termo que se tornará pleonástico ficará 

no início da frase. 2. a seguir, repete-se o termo sob forma de pronome pessoal (no objeto direto ou indireto) e 

sob forma de pronome demonstrativo se for predicativo do sujeito com verbo de ligação. 

 

Observe: 

Este carro comprei hoje. / Este carro comprei-o hoje. 

Não obedeço ao professor. / Ao professor não lhe obedeço. 

Ele não me viu. / A mim ele não me viu. 

O menino que veio comigo / mandei-o voltar. 

 

 

Razões para o objeto direto preposicionado 

“Ao bom homem a gurizada ama”. 

Às vezes, preposiciona-se o objeto direto, seja por clareza, por eufonia (evitar sons desagradáveis ao ouvido) 

ou por ênfase. 

 

Por clareza, ou seja, para evitar confusão de sentido: 

a) Ao Palmeiras o Guarani venceu: evitar confundir o sujeito com o O.D. Ordem direta: O Guarani venceu o 
Palmeiras.  

b) Estimo-o como a um pai. (em expressões comparativas) 

 

Por ênfase, 

a) Estimo a meus alunos 

b) Estranhamos a todos. Atingi a ambos. Castiguei a Marcio.  

 

Outros casos: 

a) Com o pronome relativo quem: Refiro-me à pessoa a quem conheces. 

b) Com pronome oblíquo tônico: Nem ela entende a mim, nem eu a ela. 

c) Com sujeito indeterminado: Adora-se às mulheres.. 

d) Nas expressões de reciprocidade “um ao outro” e “uns aos outros”: Eles se prezam uns aos outros.  

 

Adaptado. RIBEIRO, Manoel P. Nova Gramática Aplicada da Língua Portuguesa. 
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Exercícios 

 

1. OLHOS DE RESSACA 
Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero 

daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, 

amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão 

era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente 

fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas... As minhas cessaram logo. 

Fiquei a ver as dela; Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. 

Redobrou de carícias para a amiga, e quis levá-la; mas o cadáver parece que a retinha também. 

Momentos houve que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem 

palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também 

o nadador da manhã.  
Machado de Assis 

Só um destes verbos é transitivo direto, ao lado do qual aparece o objeto direto:  

a) chegou a hora da encomendação.  

b) a confusão era geral.  

c) lhe saltassem algumas lágrimas.  

d) Capitu enxugou-as.  

e) as minhas cessaram logo. 

 

 

2. "O professor usava paletó curto demais". A Língua conhece o objeto direto pleonástico: 

a) Ao paletó curto demais usava o professor 

b) Paletó curto demais usava o professor  

c) Paletó curto demais usava-o o professor 

d) Paletó curto demais era usado pelo professor  

e) O professor - ele mesmo - usava paletó curto demais  

 

 

3. (...) "Do Pantanal, corra até Bonito, onde um mundo de águas cristalinas faz tudo parecer um imenso 
aquário."  

O Estado de São Paulo 

 

Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação dos verbos do período acima, quanto à sua 

predicação. 

a) intransitivo - transitivo direto - de ligação  

b) transitivo indireto - transitivo direto - de ligação  

c) intransitivo - transitivo direto - transitivo direto  

d) transitivo indireto - transitivo direto - transitivo direto  

e) intransitivo - intransitivo - intransitivo 
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4. Assinale a alternativa em que, pelo menos, um verbo esteja sendo usado como transitivo direto.  

a) Dependeu o coveiro de alguém que rezasse.  

b) Oremos, irmãos!  

c) Chega o primeiro raio da manhã.  

d) Loureiro escolheu-nos como padrinhos.  

e) Contava com o auxílio de Marina para cuidar do evento. 

 

 

5. BAILADO RUSSO  
A mão firme e ligeira 

puxou com força a fieira: 

e o pião 

fez uma elipse tonta 

no ar e fincou a ponta 

no chão.  

 

É o pião com sete listas 

de cores imprevistas. 

Porém, 

nas suas voltas doudas, 

não mostra as cores todas 

que tem: 

- fica todo cinzento, 

no ardente movimento... 

E até 

parece estar parado, 

teso, paralisado, 

de pé.  

Mas gira. Até que, aos poucos, 

em torvelins tão loucos 

assim, 

 já tonto, bamboleia, 

 e bambo, cambaleia...  

Enfim, 

tomba. E, como uma cobra, 

corre mole e desdobra 

então, 

em hipérboles lentas, 

sete cores violentas 

no chão.  

Guilherme de Almeida  
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"O pião fez uma elipse tonta". A Língua conhece o objeto direto pleonástico:  

a) O pião - ele mesmo - fez uma elipse tonta.  

b) Uma elipse tonta foi feita pelo pião.  

c) Uma elipse tonta fez o pião.  

d) Uma elipse tonta fê-la o pião.  

e) Fez o pião uma elipse tonta. 

 

 

6. Ornemos nossas testas com as flores, 
 e façamos de feno um brando leito; 

 prendamo-nos, Marília, em laço estreito, 

 gozemos do prazer de sãos amores (...)  

(...) aproveite-se o tempo, antes que faça 

 o estrago de roubar ao corpo as forças 

 e ao semblante a graça.  

Tomás Antônio Gonzaga  

No poema, “roubar” exigiu objeto direto e indireto. Assinale a alternativa que contém verbo empregado 

do mesmo modo.  

a) Ele insistiu comigo sobre a questão da assinatura da revista. 

b) Emendou as peças para formar o desenho de uma casa.  

c) Encontrou ao fim do dia o endereço desejado.  

d) Eles alinharam aos trancos a ferragem da bicicleta.  

e) Só ontem avisou-me de sua viagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6 

Português 
 

7. OS CÃES  
- Lutar. Podes escachá-los ou não; o essencial* é que lutes. Vida é luta. Vida sem luta* é um mar morto 

no centro do organismo universal.  

DAÍ A POUCO demos COM UMA BRIGA de cães¤; fato que AOS OLHOS DE UM HOMEM VULGAR não 

teria valor, Quincas Borba fez-me parar e observar os cães. Eram dois. Notou que ao pé deles* estava 

um osso, MOTIVO DA GUERRA, e não deixou de chamar a minha atenção para a circunstância de que 

o osso não tinha carne. Um simples osso nu. Os cães mordiam-se*, rosnavam, COM O FUROR NOS 

OLHOS... Quincas Borba meteu a bengala DEBAIXO DO BRAÇO, e parecia em êxtase. 

 - Que belo que isto é! dizia ele de quando em quando. Quis arrancá-lo dali, mas não pude; ele estava 

arraigado AO CHÃO, e só continuou A ANDAR, quando a briga cessou* INTEIRAMENTE, e um dos cães, 

MORDIDO e vencido, foi levar a sua fome A OUTRA PARTE. Notei que ficara sinceramente ALEGRE, 

posto* contivesse a ALEGRIA, segundo convinha a um grande filósofo. Fez-me observar a beleza do 

espetáculo, relembrou o objeto da luta, concluiu que os cães tinham fome; mas a privação do alimento 

era nada para os efeitos gerais da filosofia. Nem deixou de recordar que em algumas partes do globo 

o espetáculo é mais grandioso: as criaturas humanas é que disputam¤ aos cães os ossos e outros 

manjares menos APETECÍVEIS; luta que se complica muito, porque entra em ação a inteligência do 

homem, com todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram os séculos etc. 

 

Quanto à predicação, os verbos "mordiam, cessou, disputam" classificam-se, no texto, respectivamente 

como:  

a) t. direto e indireto, transitivo, t. direto. 

b) t. direto e indireto, intransitivo, t. direto.  

c) transitivo, ligação, t. direto e indireto  

d) t. direto, intransitivo, t. direto e indireto.  

e) intransitivo, intransitivo, transitivo. 

 

 

8. Nas frases abaixo, o pronome oblíquo está corretamente classificado, exceto em: 

a) “Fugia-lhe é certo, metia o papel no bolso …” (objeto indireto) 

b) “… ou pedir-me à noite a bênção do costume” (objeto indireto) 

c) “Todas essas ações eram repulsivas: eu tolerava-as …” (objeto direto) 

d) “… que vivia mais perto de mim que ninguém” (objeto indireto) 

e) “… eu jurava matá-los a ambos …” (objeto direto) 
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9. Leia o trecho abaixo e identifique a opção que faz correspondência incorreta entre as duas colunas: 

"Ainda quando a vida mais não fosse que a urna da saudade, o sacrário da memória dos bons, isso 

bastava para a reputarmos um benefício celeste, e cobrirmos de reconhecimento a 

generosidade de quem no-la doou." 
Ruy Barbosa 

Termos/função 

a) a /objeto direto 

b) um /benefício celeste predicativo do objeto direto 

c) a generosidade /objeto direto 

d) quem/objeto indireto 

e) no /objeto indireto. 

 

 

10.  Os gatos 

Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e fez o crítico à semelhança do gato. Ao crítico deu ele, 

como ao gato, a graça ondulosa e o assopro, o ronrom e a garra, a língua espinhosa. Fê-lo nervoso e ágil, 

refletido e preguiçoso; artista até ao requinte, sarcasta até a tortura, e para os amigos bom rapaz, 

desconfiado para os indiferentes, e terrível com agressores e adversários... .  

Desde que o nosso tempo englobou os homens em três categorias de brutos, o burro, o cão e o gato - 

isto é, o animal de trabalho, o animal de ataque, e o animal de humor e fantasia - por que não 

escolheremos nós o travesti do último? É o que se quadra mais ao nosso tipo, e aquele que melhor nos 

livrará da escravidão do asno, e das dentadas famintas do cachorro.  

Razão por que nos acharás aqui, leitor, miando um pouco, arranhando sempre e não temendo nunca.  
Fialho de Almeida  

 

"Deus fez o homem à sua imagem e semelhança".  

 

A Língua conhece o objeto direto pleonástico e preposicionado:  

a) Ao homem fê-lo Deus à sua imagem e semelhança.  

b) O homem foi feito por Deus à sua imagem e semelhança.  

c) O homem fez Deus à sua imagem e semelhança.  

d) O homem Deus fez à sua imagem e semelhança.  

e) À sua imagem e semelhança fez Deus o homem. 
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Gabarito 

 

1. D 
O clítico “as” assume a função de objeto direto. Em “Capitu enxugou-as”, “Capitu” é sujeito, “enxugou” é VTD 

e “as” é objeto direto. 

 

2. C 
Em “usava-o” o pronome “o” repete o objeto direto “paletó”. 

 

3. C 
“Correr”: intransitivo, isto é, não requer complemento verbal. 

“fazer” é transitivo direto: requer complemento verbal não preposicionado: objeto direto  

“parecer”: transitivo direto. 

 

4. D 
O pronome oblíquo “o” e suas variações assumem papel de objeto direto. Nesse caso, a forma “nos” é 

objeto direto de “escolher”. 

 

5. D 
O pronome “la” retoma” o objeto direto “ uma elipse”, o que faz com que o clítico exerça a função de objeto 

direto pleonástico. 

 

6. E 
Em “Só ontem avisou-me da sua viagem”, o verbo “avisar exige um objeto direto (me) e um indireto (da sua 

viagem). 

 

7. D 
“Mordiam -se” [se é objeto direto]; logo, o verbo é transitivo direto. 

“a briga cessou” -  a briga é sujeito e cessou é verbo intransitivo 

“disputam [aos cães -  objeto indireto] [os ossos e outros manjares menos apetecíveis” – objeto direto]. 

Verbo transitivo direto e indireto. 

 

8. D 
O verbo “viver” é intransitivo, não tendo necessidade, portanto, de objeto (direto ou indireto). Desse modo, 

a alternativa D está incorreta.  

 

9. D 
O termo “quem” está exercendo a função de sujeito “a pessoa que doou a vida para nós”. Desse modo, 

encontra-se como incorreta a alternativa.  

 

10.  A 
O pronome “lo” se refere a “homem” objeto direto de fazer, portanto, trata-se de um objeto direto 

preposicionado. Impende ressaltar que “ao homem “ é objeto DIRETO, mas, por estar anteposto ao 

sujeito,  está preposicionado para evitar a ambiguidade “O  homem fê-lo Deus”. 
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Solubilidade 

 

Resumo 

 

Classificação das soluções 

Existe uma regra para solubilidade dos compostos, essa regra diz que não é possível ter uma solução ou 

mistura aonde os compostos não se misturem, para saber se os compostos se misturam define-se que : 

 

“Uma substância polar tende a se dissolver num solvente polar. Uma substância apolar tende a se dissolver 

num solvente apolar.” 

 

Note que a água dissolve muitas substâncias, por esse motivo, costuma ser chamada de solvente universal. 

Porém ela não dissolve substâncias apolares(maioria das substâncias orgânicas por exemplo)por ser de 

natureza polar. 

 

Se eu for adicionando sal comum à água pouco a pouco, em temperatura constante e sob agitação contínua, 

observa-se, em dado momento, que o sal não se dissolve mais. Daí em diante, toda quantidade adicional de 

sal que for colocada no sistema irá depositar-se(precipitar)no fundo do recipiente; dizemos então que ela se 

tornou uma solução saturada ou que atingiu o ponto de saturação. O ponto de saturação depende do soluto, 

do solvente e das condições físicas(a temperatura sempre influenciará no ponto de saturação, e a pressão é 

especialmente importante em soluções que contêm gases). O ponto de saturação é definido pelo 

coeficiente(ou grau) de solubilidade. 

 

Coeficiente de solubilidade (ou grau de solubilidade) → É a quantidade necessária de uma substância (em 

geral, em gramas) para saturar uma quantidade padrão (em geral, 100 g, 1.000 g ou 1 L) de solvente, em 

determinadas condições de temperatura e pressão. 

  

Em função do ponto de saturação, classificamos as soluções em:  

1. não-saturadas (ou insaturadas) → contêm menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de 

solubilidade;  

2. saturadas → solução onde a quantidade de soluto atinge o coeficiente de solubilidade;  

3. supersaturadas → solução onde a quantidade de soluto  ultrapassa o coeficiente de solubilidade. 
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Curvas de solubilidade 

Curvas de solubilidade são os gráficos que apresentam a variação dos coeficientes de solubilidade das 

substâncias em função da variação da temperatura. Lembrando que esse coeficiente varia com a substância 

e condições físicas. 

 

No gráfico anterior, notamos que, a 20 ° C, o ponto X representa uma solução não saturada; Y ,uma solução 

saturada; Z ,uma solução supersaturada. É importante saber que na maior parte das substâncias, o coeficiente 

de solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. 

 

 

Solubilidade de gases em líquidos 

Os gases são, em geral, pouco solúveis em líquidos. A solubilidade dos gases em líquidos depende da pressão 

e da temperatura. Aumentando-se a temperatura, o líquido tende a “expulsar” o gás, consequentemente, a 

solubilidade do gás diminui, como se vê no gráfico abaixo. Os peixes, por exemplo, não vivem bem em águas 

quentes, por falta de oxigênio dissolvido na água. 

 

 

Aumentando-se a pressão sobre o gás, estaremos, de certo modo, empurrando o gás para dentro do líquido, 

o que equivale a dizer que a solubilidade do gás aumenta. Quando o gás não reage com o líquido, a influência 

da pressão é expressa pela lei de Henry, que estabelece: 
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Em temperatura constante, a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão 

sobre o gás. 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

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


 
 

 

 

4 

Química 
 

Exercícios 

 

1. O cloreto de potássio é um sal que adicionado ao cloreto de sódio é vendido comercialmente como “sal 

light”, com baixo teor de sódio. Dezoito gramas de cloreto de potássio estão dissolvidos em 200 g  de 

água e armazenados em um frasco aberto sob temperatura constante de 60 C.  

Dados: Considere a solubilidade do cloreto de potássio a 60 C  igual a 45 g 100 g  de água.  

Qual a massa mínima e aproximada de água que deve ser evaporada para iniciar a cristalização do 

soluto?  

a) 160 g     

b) 120 g     

c) 40 g     

d) 80 g     

e) 60 g 

 

2. Curvas de solubilidade, como as representadas no gráfico abaixo, descrevem como os coeficientes de 

solubilidade de substâncias químicas, em um determinado solvente, variam em função da temperatura. 

 

Considerando as informações apresentadas pelo gráfico acima, assinale a alternativa correta.  

a) Todas as substâncias químicas são sais, com exceção da sacarose.    

b) O aumento da temperatura de 10 C  para 40 C  favorece a solubilização do sulfato de cério (III) 

em água.    

c) A massa de nitrato de amônio que permanece em solução, quando a temperatura da água é 

reduzida de 80 C  para 40 C,  é de aproximadamente 100 g.     

d) A dissolução do iodeto de sódio em água é endotérmica.    

e) A 0 C,  todas as substâncias químicas são insolúveis em água.    
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3. Determinadas substâncias são capazes de formar misturas homogêneas com outras substâncias. A 

substância que está em maior quantidade é denominada solvente e a que se encontra em menor 

quantidade é denominada de soluto. O cloreto de sódio (NaC )  forma solução homogênea com a água, 

em que é possível solubilizar, a 20 C,  36 g  de NaC em 100 g  de água. De posse dessas 

informações, uma solução em que 545 g  de NaC  estão dissolvidos em 1,5 L  de água a 20 C,  sem 

corpo de fundo, é: 

a) insaturada.    

b) concentrada.    

c) supersaturada.    

d) diluída.    

e) pura. 

 

 

4. A solubilidade do cloreto de potássio (KC )  em 100 g  de água, em função da temperatura é mostrada 

na tabela abaixo: 

Temperatura ( C)  Solubilidade ( gKC  em 100 g  de água) 

0  27,6  

10  31,0  

20  34,0  

30  37,0  

40  40,0  

50  42,6  

 

Ao preparar-se uma solução saturada de KC  em 500 g  de água, a 40 C  e, posteriormente, ao resfriá-

la, sob agitação, até 20 C,  é correto afirmar que: 

a) nada precipitará.    

b) precipitarão 6 g  de KC .     

c) precipitarão 9 g  de KC .     

d) precipitarão 30 g  de KC .     

e) precipitarão 45 g  de KC .     
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5. Os refrigerantes possuem dióxido de carbono dissolvido em água, de acordo com a equação química 

e a curva de solubilidade representadas abaixo. 

Equação química: CO2(g) + H2O(l) → H
+

(aq) + HCO3 
–

 (aq)  

 

 

No processo de fabricação dos refrigerantes,  

a) o aumento da temperatura da água facilita a dissolução do ( )2 gCO  na bebida.    

b) a diminuição da temperatura da água facilita a dissolução do ( )2 gCO  na bebida.    

c) a diminuição da concentração de ( )2 gCO  facilita sua dissolução na bebida.    

d) a dissolução do ( )2 gCO  na bebida não é afetada pela temperatura da água.    

e) o ideal seria utilizar a temperatura da água em 25 C,  pois a solubilidade do ( )2 gCO  é máxima.    
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6. A partir do diagrama a seguir, que relaciona a solubilidade de dois sais A e B com a temperatura, são 

feitas as afirmações:  

 

a) Existe uma única temperatura na qual a solubilidade de A é igual à de B.  

b) A 20°C, a solubilidade de A é menor que a de B. 

c) A 100°C, a solubilidade de B é menor que a de A.  

d) A solubilidade de B mantém-se constante com o aumento da temperatura.  

e) A quantidade de B em 300 g de solução saturada à temperatura de 80°C é igual a 150 g.  

 

 

7. Um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução aquosa saturada de um sal de dissolução 

exotérmica, utilizando como soluto um dos três sais disponíveis em seu laboratório: X, Y e Z. A 

temperatura final da solução deverá ser igual a 20 °C. 

Observe as curvas de solubilidade dos sais, em gramas de soluto por 100 g de água: 

 

A massa de soluto necessária, em gramas, para o preparo da solução equivale a:  

a) 100    

b) 110    

c) 300    

d) 330    

e) 400 



 
 

 

 

8 

Química 
 

8. O gráfico a seguir mostra curvas de solubilidade para substâncias nas condições indicadas e pressão 

de 1 atm. 

 

A interpretação dos dados desse gráfico permite afirmar CORRETAMENTE que: 

a) compostos iônicos são insolúveis em água, na temperatura de 0°C.    

b) o cloreto de sódio é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta.    

c) sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura.    

d) a solubilidade de um sal depende, principalmente, da espécie catiônica presente no composto.    

e) a solubilidade do cloreto de sódio é menor que a dos outros sais para qualquer temperatura.    

 

 

9. Um técnico preparou 420 g  de uma solução saturada de nitrato de potássio 3(KNO ,  dissolvida em 

água) em um béquer a uma temperatura de 60 C.  Depois deixou a solução esfriar até uma 

temperatura de 40 C,  verificando a presença de um precipitado. 

Desconsidere a massa de água presente no precipitado) 

A massa aproximada desse precipitado é: 

 

a) 100 g.    

b) 60 g.    

c) 50 g.    

d) 320 g.    

e) 380 g. 
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10. Uma solução saturada de 2 2 7K Cr O  foi preparada com a dissolução do sal em 1,0 kg  de água. A 

influência da temperatura sobre a solubilidade está representada na figura a seguir. 

 

 

Com base nos dados apresentados, as massas dos dois íons resultantes da dissociação do 2 2 7K Cr O ,  

a 50 °C,  serão aproximadamente, iguais a:     Dado: Densidade da água: 

1,0 g mL   

a) 40 e 105 g     

b) 40 e 260 g     

c) 80 e 105 g     

d) 80 e 220 g     

e) 105 e 195 g     
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Gabarito 

 

1. A 

45g – 100g  

18g – 40g 

Como se tem uma massa de 200g de água e mínimo de água que se deve ter para solubilizar 18g do sal 

são 40g de água. Para chegar na resposta: 200 – 40. 

 

2. D 

 

A medida que se aumenta a temperatura a solubilidade do NaI também aumenta. 

 

3. C 

Como a densidade da água é de 1g/cm3 → 1,5L → 1,5 Kg 

36g – 100g 

545g -  1514g → Será necessária uma massa de 1514g de água. 

 

4. D 

Solução Saturada a 40 graus → 40g em 100g de água 

        200g em 500g de áfua 

 

Solução Saturada a 20 graus → 34g em 100g de água 

Xg em 500g de água  →  x =170 

Precipitou: 200-170 
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5. B 

Como podemos analisar pelo gráfico a dissolução do dióxido de carbono em água é exotérmica, ou seja 

é favorecida pelo abaixamento da temperatura. 

 

6. A 

Correto (T ≅ 40°C): CS(A) = CS(B)  
 

7. A 

Curva exotérmica de dissolução é apenas do X. 

Msoluto + Msolvente = 1100g 

 

Sabemos que: 

10g de X em 100g de água (x10) 

100g de X em 1000g de água = 1100g de solução 

  

8. C 

 

Sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura 

 

9. A 

Msoluto + Msolvente =420g 

Solubilidade à 60 gruas 

110g em 100g de água = 210g de solução (x2) 

220g em 200g de água 

 

À 40 graus 

60g em 100g de água 

120g  em 200g de água 

Calculo do ppt = 220 – 120 = 100g 

 

10. D 

50 °C,  
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30g em 100g de água 

300g em 1000g de água 

 

K2Cr2O7 → 2 K+  +  Cr2O7
2- 

1mol  : 2 mol : 1 mol 

300g : 80g : 220g 
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Unidades de concentração 

 

Resumo 

 

Concentração comum  (C)  

A definição mais simples é: 

Concentração é a quantidade, em gramas, de soluto existente em 1 litro de solução. 

 

 

 

É normal confundir com a expressão da densidade que é muito parecida, porém, atente-se as diferenças 

conceituais: 

 

 

A densidade da solução relaciona, portanto, a massa com o volume da própria solução. Ela indica a massa da 

solução correspondente a uma unidade de volume (por exemplo: 1 mililitro).  

 

Concentração em mols por litro ou molaridade (M) 

Até aqui vimos a concentração comum. Nelas aparecem massas (em mg, g, kg, etc.) ou volumes (em mL, L, 

m
3

 , etc.). Essas concentrações são muito usadas na prática, no comércio, na indústria, etc. Vamos agora 

estudar outras formas de concentração, nas quais a quantidade do soluto é expressa em mols. 

 

Concentração em mols por litro ou molaridade (M) da solução é a quantidade, em mols, do soluto existente 

em 1 litro de solução. 

Matematicamente, a concentração é mol é expressa por: 

 

M = 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑚𝑜𝑙)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 (𝐿)
   ou  M = 

𝑛

𝑣
 

 
Onde o número de mol (n) pode ser encontrado pela expressão: 

 

n = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑔/𝑚𝑜𝑙)
   ou   n = 

𝑚

𝑀.𝑀
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Título ou percentuais (m/m, m/v e ppm) 

Título em massa (T m/m) 

Imagine uma solução formada por 20 g de cloreto de sódio e 80 g de água. A massa total será: 20 g +80 g = 

100 g de solução. Assim, podemos dizer que:  

 

 
20

100
 = 0,2 % é a fração da massa total que corresponde ao NaCl  

 

 
80

100
 = 0,9% é a fração da massa total que corresponde ao H2O.  

 

A fração em massa do soluto costuma ser chamada de título em massa da solução (T). Assim, definimos: 

Título em massa de uma solução (T) é o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução 

(soluto + solvente). 

 

 

Título em volume (T v/v)   

Às vezes aparece nos exercícios o título em volume ou a correspondente porcentagem volumétrica de uma 

solução. As definições são idênticas às anteriores, apenas trocando-se as palavras massa por volume. Isso 

acontece, por exemplo, em soluções líquido-líquido (dizemos, por exemplo, álcool a 96% quando nos 

referimos a uma mistura com 96% de álcool e 4% de água em volume) 

Exemplo: 

A análise de um vinho revelou que ele contém 18 mL de álcool em cada copo de 120 mL. Qual é o título em 

volume desse vinho? 

Tv/v = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜
  →  Tv/v  =  

18

120
  → Tv/v = 0,15 

 

Ou seja, corresponde a 15% de álcool, em volume. 

 

Partes por milhão (ppm) 

Além da concentração comum, do título e da molaridade, existem muitas outras maneiras de expressar a 

concentração de uma solução. Uma delas é o da concentração expressa em partes por milhão (ppm). É usada 

para soluções extremamente diluídas, ou seja, que apresentam uma quantidade de soluto muito pequena 

dissolvida em uma quantidade muito grande de solvente (ou de solução). Por exemplo, sabemos que a 

qualidade do ar atmosférico se torna inadequada quando há mais de 0,000015 g de monóxido de carbono 

(CO) por grama de ar. Como o uso desse valor pequeno dificulta na hora de fazer certos cálculo, expressamos 

a seguinte relação: 

 

Assim chegamos a conclusão que 15 partes de CO em 1 milhão de partes do ar ou 15 ppm  de CO no ar. Como 

a comparação foi feita entre massa (gramas de CO) e massa (gramas de ar), costuma-se especificar ppm(m 

/m). Essa notação evita a confusão entre comparações semelhantes, mas feitas entre massa e volume (m 
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/v), volume e volume (v/v), etc. Análogo ao conceito de ppm é o de partes por bilhão (ppb), no qual a 

comparação é feita entre 1 parte e 1 bilhão (10
9

) de partes. 

 

Relação entre unidades (molaridade, densidade, título e massa molar) 

C = M . MM = 10 . % . d 

 

Aonde: 

C= Concentração comum (g/L) 

M = Molaridade (mol/L) 

MM = massa molar (g/mol) 

% = título em massa  

d = densidade (g/mL) 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

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

 

1. É muito comum o uso de expressões no diminutivo para tentar “diminuir” a quantidade de algo 

prejudicial à saúde. Se uma pessoa diz que ingeriu 10  latinhas de cerveja (330 mL  cada) e se compara 

a outra que ingeriu 6  doses de cachacinha (50 mL  cada), pode-se afirmar corretamente que, apesar 

de em ambas as situações haver danos à saúde, a pessoa que apresenta maior quantidade de álcool 

no organismo foi a que ingeriu 

 

Dados: teor alcoólico na cerveja 5% v v=  

teor alcoólico na cachaça 45% v v=   

a) as latinhas de cerveja, porque o volume ingerido é maior neste caso.    

b) as cachacinhas, porque a relação entre o teor alcoólico e o volume ingerido é maior neste caso.    

c) as latinhas de cerveja, porque o produto entre o teor alcoólico e o volume ingerido é maior neste 

caso.    

d) as cachacinhas, porque o teor alcoólico é maior neste caso.    

e) ambas possuem teor alcoólico igual. 

   

 

2. Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas 

contêm o mesmo volume de líquido (300 mL) e têm a mesma massa quando vazias. A composição do 

refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença: a versão comum contém certa 

quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar (apenas massa desprezível de um 

adoçante artificial). Pesando-se as duas latas fechadas de refrigerante, foram obtidos os seguintes 

resultados. 

 

Por esses dados, pode-se concluir que a concentração, em g/L, de açúcar no refrigerante comum é de, 

aproximadamente,  

a) 0,020  

b) 0,050  

c) 1,1  

d) 20  

e) 50 
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3. A solubilidade da sacarose em água a 20°C é, aproximadamente, 2,0 kg/kg de água. Expressando-se 

em porcentagem (em massa), qual é a concentração de uma solução saturada de sacarose nessa 

temperatura?  

a) 2,0%  

b) 67%  

c) 76%  

d) 134%  

e) 200% 
 

 

4. O formol é uma solução aquosa de metanal (HCHO) a 40%, em massa, e possui densidade de 0,92 g/mL. 

Essa solução apresenta  

a) 920 g de metanal em 1 L de água.  

b) 40 g de metanal em 100 mL de água.  

c) 4 g de metanal em 920 g de solução.  

d) 4 g de metanal em 10 g de solução.  

e) 9,2 g de metanal em 100 mL de água. 
 

 

5. Com o avanço dos recursos tecnológicos, vem crescendo a importância das simulações 

computacionais como metodologia auxiliar à química experimental. Nas simulações, podem-se 

descrever os detalhes microscópicos de um sistema, como, por exemplo, o número exato de moléculas 

de cada espécie. 

 

Se, em uma simulação de solução aquosa de ureia, há 1 molécula de ureia para cada 111 moléculas 

de água, a concentração correspondente da ureia em 1mol L ,−  nessa solução, é 

Dado: águad 1 g mL.=   

a) 0,0009.     

b) 0,09.     

c) 0,11.     

d) 0,5.     

e) 1,11.     
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6. Devido à toxicidade do íon lítio, a concentração máxima desse íon no sangue deve ser de 11,0 mmol L .−  

Considerando que um adulto tenha 5  litros de sangue, a massa total (em mg)  de íons lítio no sangue 

desse adulto deve ser de aproximadamente 

 

Dado: Massa molar 1Li (g mol ) 6,94.− =   

a) 6,9.     

b) 13,9.     

c) 20,8.     

d) 27,8.     

e) 34,7.     
 

 

7. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaC )  comumente utilizada para 

higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lentes de contato. Sua concentração é 0,90%  em massa 

e densidade igual a 1,00 g mL.  

Qual massa de NaC , em grama, deverá ser adicionada à água para preparar 500 mL  desse soro?  

a) 0,45     

b) 0,90     

c) 4,50     

d) 9,00     

e) 45,00     
 

 

8. O magnésio subministrado na forma de cloreto de magnésio tem papel importante para o 

fortalecimento dos músculos e nervos, função imunológica, reforça a estrutura óssea, regula os níveis 

de pressão arterial e o açúcar do sangue, etc. A título experimental, um estudante de bioquímica 

preparou uma solução de cloreto de magnésio utilizando 200 g  de água e 20 g  de cloreto de magnésio 

que passou a ter densidade de 1,10 g mL.  Para essa solução, a concentração em quantidade de 

matéria é, aproximadamente,  

a) 1,05 mol L.     

b) 
1,20 mol L.

    

c) 
1,30 mol L.

    

d) 
1,50 mol L.

  

e) 1,70 mol/L.   
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9. A tabela apresenta a composição química de uma água mineral. 

 

SUBSTÂNCIA 1CONCENTRAÇÃO mg L−  

Bicarbonato 3(HCO )−  6.100  

Bário 2(Ba )+  412  

Cálcio 2(Ca )+  2.000  

Dióxido de carbono 2(CO )  1.100  

Fluoreto (F )−  19  

Magnésio 2(Mg )+  729  

Potássio (K )+  390  

Sódio (Na )+  460  

 

É INCORRETO afirmar que um litro dessa água possui: 

Dados: H 1;=  C 22;=  Ba 137;=  Ca 40;=  O 16;=  F 19;=  Mg 24;=  K 39;=  Na 23.=   

 

a) 0,1mol  de bicarbonato e 0,05 mol  de cálcio.    

b) 0,025 mol  de dióxido de carbono e 0,001mol  de fluoreto.    

c) 0,01mol  de potássio e 0,02 mol  de sódio.    

d) 0,03 mol  de bário e 0,003 mol  de magnésio.    

e) 0,025 mol  de bário e 0,001mol  de fluoreto.    

 

 

10. Considere 5 L  de uma solução aquosa contendo 146 g  de cloreto de sódio que será utilizada como 

solução de partida para outras de mais baixa concentração. Uma quantidade de 2 mL  dessa solução 

contém uma massa de soluto, em miligramas, de aproximadamente  

a) 3     

b) 29     

c) 58     

d) 73     

e) 292     
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Gabarito 

 

1. C 

Cerveja 

Volume total ingerido: 3300 mL 

Teor alcoólico: 5% 

Volume de álcool ingerido: 165mL 

 

Cachaça 

Volume total ingerido: 300mL 

Teor alcoólico: 45% 

Volume de álcool ingerido: 135mL 

 

2. E 

 

 

3. B 

 

 

4. D  

40% em massa: 100g de solução contém 40g de metanal, ou ainda, 10g de solução contém 4g de metanal.  

Densidade de 0,92g/mL ou 920g/L: 1L de solução possui massa de 920g. 

 

5. D 

1 molécula de ureia → 111 moléculas de água 

1 mol de ureia → 111 mols de água 

 

 

1 mol de água → 18g 

111 mol de água → 2000g → 2L 

 

1 mol de ureia em 2L de água → 0,5 mol de ureia por Litro de água 
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6. E 

1 mmol =  1 x 10-3mol  

V= 5L 

 

10-3 mol – 1L 

5x10-3 – 5L 

 

1mol – 6940mg 

5x10-3mol – x mg 

X= 34,7 mg 

 

7. C 

C = 500 mL solução(1 g solução1 mL solução) . (0,9 g NaCl / 100 g solução) =4,5g NaCl 

 

8. A 

Molaridade = m / MM . V = 20/95x0,2  = 1,05 mol/L 

 

9. D 

Ba 137g/mol     Mg 24g/mol 

 

Número de mols =  massa / massa molar 

Para o Bário 

n = 0,412 / 137 = 0,003mols 

 

Para o Magnésio 

n = 0,729 / 24 = 0,03 mols 

 

10. C 

V=5L 

mNaCl = 146g 

 

5000 mL – 146g 

2mL  --   x 

X = 0,058g → 58mg 
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Eixo temático: comunicação – mídia hoje 

Resumo 

 

Dando continuidade ao eixo temático sobre comunicação, neste material, falaremos especificamente sobre 

a mídia. É evidente o quanto o papel da mídia na vida da sociedade é importante. Os veículos de comunicação 

são os principais formadores de opinião e responsáveis por levar informação aos indivíduos.  

 

Diante disso, discutir algumas questões sobre esse assunto é essencial para formular argumentos do texto 

dissertativo. Já pensou se o ENEM cobra um tema sobre a mídia? Ainda que não cobre diretamente, sabendo 

da importância que ela tem para todo o mundo, é muito importante levantar reflexões sobre o poder da mídia 

dentro da sociedade, principalmente como ela pode atuar, muitas vezes, como forma de intervenção para uma 

problemática.  
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Exercícios 

 

1. Muito se discute, atualmente, sobre o real papel da mídia – principalmente no plano jornalístico - em 
nossa sociedade. Por que se pode dizer que a imparcialidade jornalística, na prática, é um mito? 
  

2. Já dizia Raul Seixas em sua música "Metamorfose Ambulante": "Eu prefiro ser essa metamorfose 
ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo." Relacione o trecho à imparcialidade 
ou parcialidade jornalística brasileira. 
 

3. Como é possível verificar, na prática, a manipulação de informações? 
 

4. Banalização da violência. Banalização da sexualidade. Banalização das relações. Ao que tudo indica, a 
palavra “banalização” está na “moda”, independentemente do objeto. Explique como é constituído pelos 
grandes veículos de comunicação o processo de banalização de uma realidade. 
 

5. Pode-se afirmar que existe uma espécie de oligopólio das informações no mundo atual, já que as 
notícias concentram-se nas “mãos” de um número bastante limitado de agências. Comente os 
principais efeitos dessa concentração. 

 

6. Nos últimos tempos, no Brasil, estamos assistindo a uma verdadeira avalanche de denúncias contra 
políticos representantes das mais diversas "ideologias". Essa situação jamais ocorreria, por exemplo, 
durante o período ditatorial. Nesse sentido, responda: por que se pode dizer que a base de uma 
verdadeira democracia está sedimentada em uma imprensa livre? 

 

7. Você acredita que a mídia possui papel fundamental na desconstrução de paradigmas como os típicos 
estereótipos de beleza, comportamento, sexualidade? Qual é a contribuição das redes sociais nisso? 
 

8. O juiz Sergio Moro é filiado ao PSDB. Gilberto Gil chamou Moro de ‘juizinho fajuto’. Hillary Clinton 
participa de seitas satanistas. Presidente do Banco Mundial critica Governo Temer.  
O que há em comum entre essas quatro notícias? Todas são mentirosas, partilhadas milhares de vezes, 
mas foram divulgadas como verdadeiras dentro do fenômeno das chamadas ‘fake news’, ou 'pós 
verdade', expressão esta que ganhou até verbete pela Oxford Dictionaries. A 'pós verdade' foi inclusive 
dedicada pela Oxford ao presidente Donald Trump e ao Brexit, pois ambos se beneficiaram dessa 
estratégia. As notícias falsas tornaram-se a erva daninha que ganhou terreno fértil na era digital. Imitam 
o estilo jornalístico, mas sem o menor compromisso com a realidade. Ao contrário. São criadas a partir 
de personagens conhecidos mas com suas falas distorcidas, ou inventadas, para confundir leitores, e 
amplificar sentimentos de rejeição ao alvo escolhido. Assim, as fake news têm colaborado para piorar 
a qualidade da política e das relações sociais mundo afora. 

Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/30/ 

politica/1493559929_642710.html 

 

A Universidade de Oxford definiu como palavra do ano, em 2016, "pós-verdade", uma expressão 

ligada, diretamente, às falsas notícias ("fake news") veiculadas na internet e que, de alguma maneira, 

têm o objetivo de distorcer informações, provocando muitos problemas. Levando em consideração 

essa noção, cite casos, além dos mencionados no texto acima, em que as "fake news" foram 

protagonistas em certos conflitos e as desvantagens desse tipo de notícia. 
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O compartilhamento de notícias falsas tem sido um dos grandes problemas contemporâneos. Analise uma 

redação exemplar sobre esse assunto. 

 

Isso não é uma verdade 

 

 Machado de Assis sempre teve como objetivo promover o senso crítico dos leitores, por meio da 

escrita, acerca do comportamento humano. Em Dom Casmurro, por exemplo, o autor buscou instigar sobre o 

problema de ter a verdade estabelecida de acordo com uma única perspectiva por causa da ausência da voz 

de Capitu sobre sua suposta traição. Entretanto, poucas décadas depois dos ensinamentos do bruxo do 

Cosme Velho, notícias falsas – as fake news – se espalham cada vez mais na sociedade brasileira.  

 Cabe destacar a repercussão dessas notícias na internet. Recentemente, após o assassinato da 

vereadora Marielle Franco, esse assunto se tornou um dos mais comentados na internet. Além da comoção, 

houve também a disseminação de informações falsas com o objetivo de difamar o caráter da parlamentar. 

Devido ao discurso de ódio nas mídias, medidas foram tomadas pelo PSOL, como uma seção no site para 

desmentir boatos e um local para receber denúncias de notícias falsas com o objetivo de tentar punir os 

responsáveis.   

 Entretanto, não é de hoje que boatos geram efeitos irreversíveis para a sociedade. Uma notícia 

compartilhada muitas vezes, mesmo que seja falsa, acaba se tornando uma verdade.  Em 2014, uma mulher 

morreu após ser espancada por moradores do Guarujá a partir de mentiras contadas em uma rede social, 

acusando-a de praticar magia negra com crianças. Dessa forma, fica claro que o leitor tanto de notícias quanto 

de mídias sociais como o Facebook, por exemplo, deve assumir uma postura crítica e conferir a veracidade 

das informações para evitar tragédias como essa.   

 Fica evidente, portanto, que medidas devem ser tomadas para coibir a proliferação de informações 

que não sejam verdadeiras e prejudiquem a população. É dever do Governo Federal em parceria com as 

Secretarias de Segurança de cada estado criar setores nas delegacias para a denúncia de casos de “fake 

news” além de criação de disque-denúncia especializado para fornecer meios em que a população possa 

erradicar esse problema na sociedade e que possam ser criminaliza-los quando necessário. Dessa forma, os 

ensinamentos de Machado de Assis continuarão a estimular a criticidade aos cidadãos e promover o bem.   

 

Questão Contexto 

 

 
https://posttrutherablog.com/2017/02/27/what-is-post-truth/ 
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Pós-verdade foi eleita a palavra do ano em 2016 pelo Dicionário Oxford. De acordo com o Dicionário Oxford, 

pós-verdade é: um adjetivo “que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos 

influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais”. Um mundo com a pós-

verdade é uma realidade em que acreditar, ter crença e fé de que algo é verdade é mais importante do que 

isso ser um fato realmente. 

 

A explicação da palavra pós-verdade de acordo com o Oxford é de que o composto do prefixo “pós” não se 

refere apenas ao tempo seguinte a alguma situação ou evento – como pós-guerra, por exemplo –, mas sim 

a “pertencer a um momento em que o conceito específico se tornou irrelevante ou não é mais importante”. 

Neste caso, a verdade. Portanto, pós-verdade se refere ao momento em que a verdade já não é mais 

importante como já foi. 

http://www.politize.com.br/noticias-falsas-pos-verdade/ 

Depois de ler uma redação exemplar sobre o tema “fake news” e entender a relação desse fenômeno com a 

“pós-verdade”, produza uma parágrafo argumentativo sobre o tema “Os efeitos das fake news na 

contemporaneidade”.   
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Gabarito 

 

1. É possível dizer que a imparcialidade jornalística é um mito, pois o jornalismo é feito, principalmente, por 

pessoas. Portanto, é difícil que um indivíduo consiga ser 100% imparcial. 

 

2. Podemos entender a música de Raul Seixas como uma forma de admitir que o indivíduo não deve deixar-

se manipular pela mídia e apenas absorver as informações, mas sim ter um pensamento crítico.  

 

3. Buscando mais de uma fonte, buscando discussões reflexivas, etc. 

 

4. Banalizar é o ato de tornar algo comum. O fato de vermos tantas cenas de violência, relações fragilizadas, 

mortes, sexo, etc. em novelas, filmes, séries, e, até mesmo, em jornais, faz com que esses temas sejam 

banalizados e percam a sua complexidade. 

 

5. Desde muito tempo, algumas empresas são as “detentoras” das informações. Isso significa que existe 

uma maior possibilidade de haver manipulação dos fatos e parcialidade. No entanto, a internet e as redes 

sociais têm ajudado a diminuir esse poder, ultimamente. 

 

6. Com certeza uma das bases da democracia é a liberdade de expressão e, consequentemente, da 

imprensa. Dessa forma, a população pode estar por dentro do que acontece no âmbito político e formar, 

livremente, sua opinião sobre quem votar e que ideologia adotar. 

 

7. A mídia e seus veículos são os principais meios de formação de opinião e padrões. Por isso, é cada vez 

mais importante que as novelas, filmes, etc. se preocupem com a questão da representatividade e tenham 

responsabilidade social.  

 

8. Todos os dias somos bombardeados por notícias falsas em diversos níveis. Desde “correntes” no 

facebook, até o âmbito político-social. Recentemente, após o assassinado de Marielle Franco, por 

exemplo, a internet foi tomada de notícias falsas sobre a vereadora do Rio de Janeiro.  
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Norbert Elias 

Resumo 

 

Norbert Elias foi um dos sociólogos mais importantes da contemporaneidade. Alemão, de Breslau 

(1897 – 1990) e de família judaica, precisou - quando Hitler se tornou chanceler da Alemanha - fugir e exilar-

se na França em 1933, estabelecendo-se posteriormente na Inglaterra onde passou grande parte de sua vida. 

Infelizmente, seus trabalhos só tiveram reconhecimento muito tardiamente (apenas após a sua morte). As 

obras de Elias destacaram-se por tratar da relação entre poder, comportamento, emoção e educação, 

abarcando conhecimento sociológico, psicológico, antropológico e histórico. Suas principais obras são “O 

processo civilizador” e “A sociedade dos indivíduos”, onde ele define sua nova forma de compreender a 

relação entre os indivíduos e a sociedade. 

O sociólogo Norbert Elias tem diversas teorias e conceitos muito interessantes de serem estudados – 

a maioria que trata, de forma direta ou indireta, da construção do comportamento dos indivíduos e a relação 

deste com o jogo de poder estabelecido nas sociedades contemporâneas e suas problemáticas na formação 

dos costumes. No entanto, neste texto, apresenta-se a análise de Elias que mais ganha destaque nos 

vestibulares, a saber: Sua teoria sobre a sociedade dos indivíduos. Para tal tarefa, vamos lembrar quais são 

as duas teorias clássicas sobre a relação sociedade x indivíduos? 

Tradicionalmente, aprendemos sobre duas teorias antagônicas sobre a relação entre a sociedade e os 

indivíduos e suas influências nos comportamentos - a que foi criada por Durkheim e valoriza a sociedade e a 

que foi criada por Max Weber e define os indivíduos como sendo mais importantes nesse processo. A 

primeira, fundamentada por Durkheim, defende que é a sociedade que define o comportamento dos indivíduos 

e que os valores culturais são incutidos nos indivíduos desde muito cedo a partir da educação – com o auxílio 

das instituições sociais. Durkheim chama esse fenômeno de fato social e alega que suas três principais 

características são: ser coercitivo, geral e externo. A segunda teoria que aborda as relações sociedade x 

indivíduo x produção do comportamento foi criada por Weber e, ao contrário da de Durkheim, defende que os 

costumes são criados no interior de cada indivíduo e que este só ganha sentido quando é exteriorizado e é 

percebido que outras várias pessoas pensaram o mesmo, Weber chama esse fenômeno de ação social. 

Para Norbert Elias, ambas as teorias são problemáticas, pois na contemporaneidade essa dicotomia 

sociedade x indivíduo já não é mais aceitável, uma vez que um acaba definindo o outro simultaneamente e de 

forma proveitosa. O indivíduo que cria a estrutura social e, ao mesmo tempo, o todo dessa estrutura acaba 

tendo um papel importante na definição dos comportamentos coletivos e individuais. Na obra: “Sociologia em 

movimento” os autores dizem assim: “Neste sentido, o indivíduo elabora estratégias para alcançar objetivos, 

mas os objetivos que são socialmente validados pelas estruturas sociais construídas historicamente. 

Considere-se o exemplo das leis, que especificam limites para a escolha individual ao mesmo tempo que 

também protegem os indivíduos.” 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/extensivo-enem-norbert-elias-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=sociologia&utm_term=formacao-da-sociologia
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Exercícios 

 

1. O sociólogo Norbert Elias é hoje uma das grandes referências nas ciências sociais, numa acepção mais 

ampla. Em sua obra mais conhecida, O processo civilizador, mostra como lentamente os costumes vão 

moldando as condutas, os corpos e os sentimentos dos indivíduos e dos grupos sociais ao longo dos 

séculos. 

Sobre os conceitos e proposições teóricas de Norbert Elias, assinale a alternativa incorreta:  

a) Outra etapa do processo civilizatório se apresenta quando, por força da crescente divisão do 

trabalho e acirramento da competição social, o controle externo é substituído pelo controle interno.  

b) Para N. Elias, socialização e individualização de um ser humano são, portanto, nomes diferentes 

para o mesmo processo.  

c) A sociologia não consiste, ou pelo menos não exclusivamente, no estudo das sociedades 

contemporâneas, mas deve dar conta das evoluções de longa, até mesmo de muito longa duração, 

as quais permitem compreender, por filiação ou diferença, as realidades do presente.  

d) Uma Figuração é uma formação social, cujas dimensões podem ser muito variáveis (os jogadores 

de um carteado, a sociedade de um café, uma classe escolar, uma aldeia, uma cidade, uma nação), 

em que os indivíduos estão ligados uns aos outros por um modo específico de dependências 

recíprocas e cuja reprodução supõe um equilíbrio móvel de tensões.  

e) Diferentemente da tecnização o processo civilizador corresponde a um percurso de aprendizagem 

involuntária pelo qual passa a humanidade. Começou nos primórdios do gênero humano e 

continua em marcha.  

  

 

2. O conceito de indivíduo adquiriu maior força no século XVI com a Reforma Protestante, A partir da ideia 

de que o indivíduo poderia relacionar-se diretamente com Deus, sem o intermédio de outra pessoa. 

Com a Revolução Industrial, esta ideia firmou-se definitivamente, pois se colocou a felicidade individual 

como objetivo principal da nova sociedade. Para Norbert Elias, o estudo do indivíduo deverá ser 

realizado dinamicamente a fim de compreendê-lo dentro do contexto social e, vice-versa. 

Para explicar essa relação de interdependência entre indivíduo e sociedade, esse sociólogo utiliza o 

conceito de  

a) configuração.  

b) estrutura social.  

c) relação social.  

d) ação social  
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3. Em “A sociedade dos indivíduos”, Norbert Elias discute um problema epistemológico da sociologia, que 

se localiza no enviesar dicotômico para leitura dos fenômenos indivíduo e sociedade. De fato, o autor 

propõe uma análise do indivíduo e da sociedade na longa cadeia de interdependência, entrelaçando 

estrutura social e estrutura psíquica. Leia atentamente o texto. [...] é um processo contínuo e não 

planejado, construído nos avanços e recuos do processo civilizador individual no qual todos os 

indivíduos, como fruto de um processo civilizador social em construção a longo tempo, são 

automaticamente ingressos desde a mais tenra infância, em maior ou menor grau e sucesso. Pois 

nenhum ser humano chega civilizado ao mundo, o individual é obrigatoriamente social e vice-versa. 
ELIAS, N. Introdução à sociologia. Edições 70. Lisboa: Pax, 1980.  

O texto acima define o conceito de  

a) Habitus.  

b) Individualização. 

c) Civilização.  

d) Configuração social.  

 

 

4. Norbert Elias apresenta o sociólogo como destruidor de mitos. Assinale, dentre as seguintes 

afirmações, a que NÃO se enquadra em uma introdução à sociologia proposta pelo citado autor:  

 

a) A transição de uma teoria filosófica para uma teoria sociológica do conhecimento, o que Comte 

realizou, surge essencialmente como a substituição da pessoa individual, enquanto sujeito de 

conhecimento, pela sociedade humana.  

b) Por muito diferentes que possam ser a ciência social e a ideologia social, ambas são 

manifestações das mesmas transformações da estrutura da sociedade.  

c) O poder não é um amuleto que um indivíduo possua e outro não; é uma característica estrutural 

das relações humanas – de todas as relações humanas.  

d) Podemos obter uma visão mais completa da teoria sociológica se incluirmos as interdependências 

pessoais e sobretudo as ligações emocionais entre as pessoas, considerando-as como agentes 

unificadores de toda a sociedade.  

e) A lei durkheimiana dos três estados foi uma tentativa de estabelecer uma tipologia classificatória 

dos estados do desenvolvimento da humanidade.  
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5. Observe a charge a seguir. 

 
Disponível em: <http://janosbiro.blogspot.com/2008/06/mtodo-criacionista.html>. Acesso em: 12 set. 2008. 

 

Com base na charge e nos conhecimentos sobre método científico e método criacionista, é correto 

afirmar: 

a) O método científico apoia-se na demonstração permanente das conexões internas que constituem 

efetivamente o objeto, buscando distinguir, neste, a aparência da essência. 

b) O método científico aspira à construção de verdades absolutas e invariáveis no espaço e no tempo, 

motivo pelo qual ele resulta, de modo permanente, na construção de leis sociais gerais.  

c) O pressuposto empírico orienta, em todas as etapas da pesquisa, a construção do método 

criacionista de análise da vida social. 

d) A superioridade do método científico em relação ao criacionista está em que o primeiro é imune 

às ideologias e instrumentalizações políticas. 

e) O método criacionista é típico de sociedades menos desenvolvidas economicamente, ao passo 

que o método científico é característico de organizações sociais industrializadas. 
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6. Acreditava-se nos primórdios da Sociologia, como aliás com relação às Ciências Sociais de uma 

maneira geral, ser possível atingir a mesma neutralidade e objetividade que se imaginava poder atingir 

nas Ciências Naturais. Por isso essa nova ciência da sociedade recebeu inicialmente o nome de Física 

Social e só posteriormente passou a ser denominada de Sociologia. Entre as alternativas seguintes, a 

única que NÃO expressa uma perspectiva desse momento inicial da Sociologia é: 

a) Os métodos das Ciências Naturais poderiam e deveriam ser aplicados aos estudos sobre 

a sociedade. 

b) Havia a necessidade de desenvolver técnicas racionais para controlar os conflitos criados pelas 

sucessivas crises do século XIX. 

c) A única fonte legítima da Ciência seria a experiência externa. O testemunho da consciência e as 

experiências subjetivas, como fonte de observação científica, não tinham valor. 

d) Acreditava-se que seria necessário compreender e controlar racionalmente a natureza com o 

objetivo de encontrar mecanismos capazes de promover a preservação do meio ambiente, pois já 

se previa que os danos ambientais causados pela aplicação da tecnologia na esfera da produção 

podem causar sérias consequências às gerações futuras. 

e) O fundamento inicial da Sociologia era o método positivo, alicerçado em um conjunto 

hierarquizado de ciências. Na larga base dessas ciências encontrava-se a Matemática e, em seu 

vértice, a Sociologia. 
 

7. Entre os fatores históricos responsáveis pela formação da Sociologia como ciência da vida social, 

destaca-se o fator da dinâmica do próprio “sistema de ciências”. 

A respeito desse fator, marque a alternativa INCORRETA. 

a) No século XIX, o conceito de leis deterministas, característico do modelo newtoniano de ciência, 

tornara-se paradigma dominante no mundo do conhecimento, mas, aplicado ao conhecimento 

da sociedade, não se afigurava útil à defesa da ordem vigente. 

b) A formação das ciências sociais no mundo moderno está ligada à concepção, segundo a qual, 

os métodos das ciências da natureza deviam e podiam ser estendidos aos estudos das questões 

humanas e sociais. 

c) A formação das ciências sociais no mundo moderno está ligada à concepção, segundo a qual, 

os fenômenos sociais podiam ser classificados e medidos. 

d) No século XIX, as ciências naturais, fundadas em um trabalho experimental e empírico, 

chamaram para si uma legitimidade sociointelectual, influenciando a distinção entre 

conhecimento científico da sociedade e conhecimento filosófico da sociedade. 
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8. A questão do método nas ciências humanas (também denominadas ciências históricas, ciências 

sociais, ciências do espírito, ciências da cultura) foi objeto de intenso debate entre intelectuais alemães 

de diferentes áreas do saber no final de século XIX. O objeto do debate era a relação entre as ciências 

da natureza e as ciências humanas. 

Sobre o pensamento de Max Weber (1864-1920) a respeito dessa relação, é correto afirmar que: 

a) todas as ciências (naturais ou humanas) são autônomas, em virtude de seus próprios 

pressupostos, e nenhuma serve de modelo para as outras. 

b) Weber concordava com Augusto Comte, para quem as ciências sociais estariam subordinadas e 

dependeriam das ciências da natureza já existentes. 

c) Weber discordava de Augusto Comte, para quem as ciências sociais seriam autônomas em 

relação às ciências naturais. 

d) Weber não considerava relevante a questão do método nas ciências sociais. 

 

9. A partir do século XIX, o ideal científico no campo da sociologia consistiu na formulação de teorias 

sobre o Homem e a Sociedade. 

Acerca do pensamento científico sociológico, assinale a alternativa correta. 

a) Os principais métodos nas ciências sociais em geral e na sociologia em particular excluem a 

observação sistemática de ambientes sociais, uma vez que os processos de interação entre os 

homens e os homens e o meio sociocultural são não observáveis. 

b) A pesquisa sociológica e a realizada nas demais áreas das ciências sociais independem da 

formulação de generalizações, uma vez que as relações entre os homens e os homens e o meio 

sociocultural pautam-se pelas particularidades. 

c) As ideias científicas diferem do senso comum e de outras formas de conhecimento, pois devem 

ser avaliadas à luz de evidências sistematicamente coletadas e do escrutínio público. 

d) O pensamento científico na sociologia deve estar comprometido com a ideia de que as teorias 

são temporariamente verdadeiras e que as questões nunca estão resolvidas por completo; nesse 

sentido, o pensamento científico sociológico se iguala ao senso comum. 
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10. Para Durkheim, o método científico sociológico exige que o pesquisador mantenha certa distância e 

neutralidade em relação aos fatos sociais. 

Considerando a afirmativa de Durkheim, assinale a alternativa correta sobre fato social. 

a) Corresponde a um conjunto de normas e valores criados exteriormente, isto é, fora das 

consciências individuais. 

b) Corresponde a um conjunto de normas e valores que são criados diretamente pelos indivíduos 

para orientar a vida em sociedade. 

c) É desprovido de caráter coercitivo, uma vez que existe fora das consciências individuais. 

d) É um fenômeno social difundido apenas nas sociedades cuja forma de solidariedade é orgânica. 
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Gabarito 

 

1. E 

A alternativa e está errada, pois para o sociólogo Norbert Elias o processo civilizador que ocorre nas 

sociedades contemporâneas não é involuntário, ele é totalmente voluntário e consciente. Para Elias, os 

indivíduos moldam a sociedade e esta o molda. 

 

2. A 

A alternativa correta é a letra (a) porque o conceito de Norbert Elias que afirma a interdependência entre 

indivíduo e sociedade é justamente o conceito de configuração.  Esse conceito pode ser aplicado sempre 

que se formam conexões de interdependência humana, seja em grupos relativamente pequenos ou em 

agrupamentos maiores.  Portanto, essas cadeias de interdependência dão origens aos mais diversos 

tipos de configuração, como, por exemplo: família, cidade, aldeia, estado, nação. 

 

3. B 

O processo mencionado no texto de Norbert Elias é o de individualização.  Para Elias o indivíduo consiste 

numa estrutura que é formada pela internalização das relações sociais históricas.  Cada indivíduo já 

nasce numa sociedade existente pronta e vai aos poucos internalizando as características sociais 

atuantes no meio social.  Portanto, a letra (b) é a alternativa correta. 

 

4. E 

A alternativa e está errada, pois a teoria dos três estados não foi desenvolvida por Durkheim e sim por 

Comte 

5. A 

A afirmativa B está errada porque o método científico não crê em verdades absolutas, mas somente nas 

que são passíveis de prova racional; na alternativa C está errada a ideia de que o método empírico orienta 

todas as etapas da pesquisa, muita coisa é feita por dedução, comparação, só que com um viés na 

concretitude; na D a ideia de que o método científico está imune a ideologias é errada; a alternativa E 

está errada porque não existe essa divisão estanque. 

 

6. D 

A única afirmativa que não corresponde ao ideário inicial da Sociologia é a D, pois refere-se à discussão 

da questão ecológica. O meio ambiente só passa a ser tema real de interesse da sociedade em meados 

do século XX, quando se começa a perceber que a ação do homem sobre a natureza pode trazer 

consequências negativas. Ainda assim, mesmo hoje a proteção do ambiente não é tema de consenso, 

sendo motivo de muitos conflitos sociais. 

 

7. A 

O determinismo natural era muito comum no fim do século XIX, no estudo das ciências da natureza. Com 

o surgimento da Sociologia, nas primeiras teorias de Auguste Comte, esse determinismo foi associado 

também ao método de análise e compreensão da vida social. A percepção que os primeiros sociólogos 

tinham da vida social era que alguns fatos eram imutáveis, pois correspondiam à ordem natural das 

coisas e à maneira como a sociedade se organizava. Assim, pobreza, riqueza, dominação de uns sobre 

os outros, eram justificadas como se fossem coisas normais e impossíveis de se transformarem. O que 

tinha de se esperar por parte das pessoas era uma sábia resignação por sua condição em prol do bem 
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estar coletivo. Esta lógica de pensamento tem importante papel na manutenção da ordem vigente, por 

isso a alternativa A está errada. 

 

8. A 

A afirmativa A está correta, pois Weber acreditava na necessidade de as ciências terem métodos próprios 

e pressupostos específicos de investigação. A afirmativa B está incorreta, pois quem acompanhava o 

pensamento de Comte era Durkheim, que cunhou um método sociológico positivista e atrelado às 

ciências naturais. A afirmativa C está incorreta, porque atribui a Comte o pensamento que na verdade é 

de Weber, e a Weber o pensamento que é de Comte. E a afirmativa D está incorreta, porque devemos a 

Weber importantes contribuições metodológicas ao estudo das ciências sociais. O método para ele era 

de grande relevância. 

 

9. C 

A afirmativa A está errada, porque a base da sociologia é justamente a observação das interações sociais, 

portanto plenamente observáveis; a B está errada, porque o uso de generalizações (levar o entendimento 

do caso particular para o geral) faz parte do processo de pesquisa em qualquer ciência, não sendo a 

sociologia diferente; a afirmativa D está errada, porque a consciência de que as respostas teóricas que a 

sociologia proporciona são transitórias não a torna equivalente ao conhecimento do senso comum. 

Mesmo essa percepção da transitoriedade é oriunda de uma postura explicativa de cunho científico, ou 

seja, fundamentada em análises, deduções, regras e explicações com cunho metodológicos bem 

definidos e que possibilitaram aos cientistas sociais perceberem a transitoriedade das afirmações sobre 

o mundo social, que mudam conforme se transforma a sociedade. 

 

10. A 

A alternativa B está errada, porque o indivíduo não pode impor suas normas e valores à sociedade, mas 

sim o contrário; a C está errada, porque o caráter coercitivo se manifesta na não aceitação por parte da 

sociedade de condutas diferentes daquelas que o grupo considera corretas, levando à perseguição do 

indivíduo dissonante; a alternativa D está errada porque o fato social está em qualquer agrupamento 

humano, são os valores e posturas que uma sociedade adota e espera de seus membros. 
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