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Tecido nervoso e Propagação 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui 

 

Resumo 

 

O tecido nervoso é um tecido exclusivo dos animais que garantem a interação junto ao meio ambiente 

e a todas as partes do corpo. 

A principal célula constituinte deste tecido é o neurônio, onde os dendritos capturam os estímulos, 

que passarão através do corpo celular até o axônio. Do axônio este estímulo é passado para outro neurônio, 

glândula ou músculo através das sinapses. Assim, o impulso no neurônio é um impulso elétrico e o impulso 

entre neurônios é químico. 

 

 
 

 

Para a transmissão do impulso sem que haja perda do impulso elétrico, estas células são revestidas 

por bainha de mielina. A Bainha de mielina permite que o impulso seja saltatório, aumentando a velocidade 

da transmissão do impulso. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-tecido-nervoso-e-propagacao/explicacao/1
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Para que ocorra a transmissão do impulso no neurônio, devemos observar as seguintes etapas: 

• A membrana de um neurônio em repouso está polarizada, ou seja,  possui carga elétrica positiva 

do lado externo (voltado para fora da célula) e negativa do lado interno (em contato com o 

citoplasma da célula). Essa diferença de cargas elétricas é mantida pela bomba de sódio e 

potássio.  

• Quando existe um estímulo químico, mecânico ou elétrico, ocorre alteração da permeabilidade da 

membrana, permitindo grande entrada de sódio na célula e pequena saída de potássio dela, 

invertendo as cargas ao redor das membranas (despolarização) gerando um potencial de ação. 

Essa despolarização propaga-se pelo neurônio caracterizando o impulso nervoso. 

• Imediatamente após a passagem do impulso, a membrana se repolariza, recuperando seu estado 

de repouso e encerrando a transmissão do impulso. 
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Apesar do impulso que percorre todo o neurônio ser elétrico, a transmissão do impulso se dá 

quimicamente através de neurotransmissores. Esta transmissão do impulso entre neurônios ocorre nas 

fendas sinápticas. 

 
 

As células da glia ajudam os neurônios a fazerem mais conexões e são divididas em: 

• Astrócitos - possuem função de nutrir os neurônios 

• Oligodendrócitos - são importantes por formar a bainha de mielina no Sistema Nervoso Central 
(SNC) 

• Micróglia - células fagocitárias responsáveis pela defesa do neurônio 
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Exercícios 

 

1. Algumas drogas utilizadas no tratamento de alguns tipos de depressão agem impedindo a recaptação 

do neurotransmissor serotonina, no sistema nervoso central. Assinale a alternativa correta. 

a) Neurotransmissores são substâncias que agem no citoplasma do corpo celular dos neurônios, 

provocando o surgimento de um impulso nervoso. 

b) Numa sinapse, os neurotransmissores são liberados a partir de vesículas existentes nos dendritos. 

c) Após sua liberação, o neurotransmissor provoca um potencial de ação na membrana pós-

sináptica e é recaptado pelo neurônio pré-sináptico. 

d) Somente as sinapses entre dois neurônios utilizam neurotransmissores como mediadores. 

e) Neurotransmissores diferentes são capazes de provocar potenciais de ação de intensidades 

diferentes. 

 

2. De acordo com o Código Nacional de Trânsito, dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a 0,8 

gramas de álcool por litro de sangue (= 2 copos de cerveja), é uma infração gravíssima sujeita à multa 

e suspensão do direito de dirigir. Com base nos conhecimentos sobre os efeitos do álcool sobre o 

organismo, indique a alternativa que fundamenta a regulamentação acima. 

a) O álcool é uma droga que pode levar à dependência química. 

b) O álcool provoca danos ao fígado, levando o indivíduo a desenvolver a cirrose hepática. 

c) O álcool diminui a resistência do organismo e aumenta os riscos de alguns tipos de câncer. 

d) O consumo de álcool inibe certos neurônios no cérebro, afetando o raciocínio, os reflexos e a 

coordenação motora. 

e) O consumo de álcool leva a pessoa a se sentir mais alerta, confiante, com mais força física, 

disposição e capacidade mental. 

 

 

3. Sabe-se que a deficiência na produção de serotonina pode ser uma das causas do estado depressivo 

dos adolescentes, conforme indicam pesquisas no campo da psiquiatria. Esta substância é um 

neurotransmissor, sendo liberada na seguinte região do neurônio, para que o impulso nervoso se 

propague: 

a) corpo celular. 

b) terminal sináptico do dendrito. 

c) bainha de mielina do axônio. 

d) terminal sináptico do axônio. 
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4. A sensação de dor que se percebe ao sofre uma picada de agulha na pele tem sua razão de ser na 

existência de: 

a) Terminações nervosas livres na estrutura da pele. 

b) Corpúsculos de Meissner, que se encontram aprofundados na hipoderme. 

c) Corpúsculos de Krause, que são numerosos na estrutura da pele. 

d) Corpúsculos de Vater-Paccini, que são minúsculos e superficiais. 

e) Corpúsculos de Ruffini, que são muito sensíveis aos estímulos mecânicos. 

 

5. Peptídeos são moléculas biológicas formadas por cadeias curtas de aminoácidos. Em animais e seres 

humanos alguns peptídeos, chamados neuropeptídeos, são liberados por neurônios e agem como 

neurotransmissores. 
(Scientific American Brasil. set. 2007, p. 84). 

A partir da análise do texto, é correto afirmar que esses peptídeos agem nos neurônios ao nível: 

a) Do corpo celular, estimulando o núcleo a transcrever os genes desses neurotransmissores. 

b) Das sinapses, permitindo a passagem de um impulso nervoso de um neurônio para outro. 

c) Do axônio, permitindo a passagem do impulso. 

d) Das terminações nervosas, aumentando as ramificações. 

e) Dos dendritos, amplificando o impulso nervoso. 

 

 

6. Assinale a alternativa correta a respeito da célula representada abaixo. 

 

a) A seta A indica os dendritos, responsáveis por emitir impulsos nervosos para outra célula. 

b) A bainha de mielina está apontada pela seta C e tem como função acelerar a condução dos 

impulsos nervosos. 

c) A estrutura D é mais abundante na substância cinza do sistema nervoso. 

d) A seta B é o principal componente dos nervos. 

e) Em E ocorre a produção dos neurotransmissores. 
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7. O sistema nervoso possui três componentes básicos, encéfalo, medula e nervos. Estes últimos fazem 

a ligação das outras duas estruturas com as diversas partes do corpo. Se desfiarmos um desses 

nervos, veremos que são constituídos de estruturas cilíndricas muito finas denominadas axônios, 

prolongamentos dos neurônios. Os outros dois componentes estruturais dos neurônios são: 

a) o corpo celular e os dendritos 

b) o corpo celular e as sinapses 

c) os dendritos e as sinapses 

d) os dendritos e as células da glia 

e) as sinapses e as células da glia 

 

 

8. A esclerose múltipla é uma doença causada pela perda da bainha de mielina (desmielinização) dos 

neurônios. Essa alteração dos neurônios tem como consequência 

a) o aumento das expansões da membrana plasmática do axônio, na tentativa de repor a bainha de 

mielina. 

b) a diminuição do espaço entre os nódulos de Ranvier, dificultando a transmissão dos impulsos 

nervosos nesses neurônios. 

c) a diminuição da velocidade de propagação dos impulsos nervosos nos neurônios afetados pela 

doença. 

d) o aumento da produção de neuro-transmissores para facilitar a condução do impulso nervoso nos 

nódulos de Ranvier. 

e) a propagação do impulso nervoso nos dois sentidos da fibra nervosa, causando, assim, um 

colapso do sistema nervoso. 

 

 

9. Alguns anestésicos locais agem impedindo a despolarização da membrana plasmática dos neurônios. 

A sensação de dor é, então, eliminada em função da: 

a) modificação da fenda sináptica. 

b) ruptura da bainha de mielina dos neurônios. 

c) diminuição do número de sinapses. 

d) inibição da secreção do neurotransmissor. 

e) inversão no sentido do impulso nervoso. 
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10. O tipo celular que identifica os tecidos do sistema nervoso é o neurônio. Através do sistema nervoso, 

os animais relacionam-se com o ambiente, dele recebendo estímulos e organizando complexas e 

elaboradas respostas. O neurônio é responsável por estas atividades. Identifique, na figura abaixo, as 

partes do neurônio e as funções desempenhadas, respectivamente. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Em 1, estão representados os dendritos, responsáveis pela recepção dos estímulos. 

b) Em 2, encontra-se o local das sinapses, onde agem os neurotransmissores ou mediadores 

químicos. 

c) Em 3, encontra-se corpo celular, centro de manutenção e controle das respostas neurais. 

d) Em 4, encontra-se a bainha de mielina, que envolve todas as fibras nervosas. 

e) Em 5, encontram-se as terminações nervosas do axônio, que captam os impulsos nervosos e os 

dirigem para a estrutura de número 2. 
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Gabarito 

 

1. C 

A serotonina é uma substância química que permitem que os neurônios passem sinais de uma célula 

para outra criando um potencial de ação na membrana pós-sináptica e é recaptado pelo neurônio pré-

sináptico posterior. 

 

2. D 

O álcool afeta a transmissão de impulsos nervosos, podendo causar sérios prejuízos na direção. 

 

3. D 

No terminal sináptico há a liberação dos neurotransmissores – como a serotonina – que irão ser 

captados pelos dendritos de outros neurônios, permitindo assim a passagem do impulso. 

 

4. A 

As terminações nervosas vão transmitir a sensação de dor ao seu cérebro ou para a medula através das 

sinapses entre neurônios. 

 

5. B 

Por ser uma mensagem transmitida de um neurônio a outro de origem química, ela vai atuar nas sinapses 

nervosas. 

 

6. B 

A bainha de mielina tem a função de realizar o impulso elétrico de forma saltatória, assim tendo mais 

eficiência e rapidez na transmissão do impulso nervoso. 

 

7. A 

Além do axônio, o neurônio possui o corpo celular e os dendritos. 

 

8. C 

A bainha de mielina tem função de acelerar a velocidade do impulso nervoso, e conforme ela vai sendo 

perdida, os neurôios apresentam uma redução na eficiência, com uma menor velocidade da transmissão 

do impulso. 

 

9. D 

Ao inibir a secreção de neurotransmissores, a informação do impulso nervoso não é transmitida, inibindo 

a sensação de dor. 

 

10. A 

Os dendritos são prolongamentos citoplasmáticos especializados na recepção de impulsos nervosos. 
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Animalia: poríferos e cnidários 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

Poríferos 

São animais pluricelulares, eucariontes, heterótrofos, assimétricos ou com simetria radial. 

 

Disponível em: http://www.coladaweb.com/wp-content/uploads/porifero(1).jpg 

 

A maioria vive em ambiente marinho e todos são exclusivamente aquáticos. São sésseis na fase adulta, isto 

é, fixos a um substrato.  

Não possuem tecidos bem definidos, logo, também não possuem sistemas.   

A água circula por dentro dos poríferos. Entra pelos óstios, passa pela espongiocele e sai pelo ósculo. Assim, 

o alimento (algas e protozoários podem ser apanhados e digeridos pelos coanócitos. Os gases (O2 e CO2) e 

as excretas são trocados por difusão 

 

Disponível em: http://escolakids.uol.com.br/public/upload/image/anatomia-de-um-porifero.jpg 

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-animalia-poriferos-a-cnidarios
http://escolakids.uol.com.br/public/upload/image/anatomia-de-um-porifero.jpg
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A reprodução dos poríferos pode ser assexuada ou sexuada. A forma sexuada consiste na fecundação (união 

dos gametas feminino e masculino), formando o zigoto. Ao se desenvolver, dá origem à uma larva ciliada 

que se fixa sobre uma rocha, por exemplo, para dar origem à forma adulta. 

A reprodução assexuada ocorre por 3 mecanismos: 

• Brotamento - Há o surgimento de brotos laterais a partir de sucessivas mitoses.  

• Regeneração -Recuperação de parte do animal que sofreu algum tipo de lesão 

• Gemulação - Formação de gêmulas. São altamente resistentes a condições adversas e pode originar 

um novo indivíduo quando o meio se tornar favorável.  

 

 

Disponível em: https://blogdoenem.com.br/wp-content/uploads//sites/2/2014/02/poriferos-3.png 

 

Celenterados (Cnidários) 

São animais pluricelulares, eucariontes, diblásticos, heterótrofos, de simetria radial, protostômios e 

exclusivamente aquáticos, com a maior parte das espécies vivendo em ambiente marinho.   
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Durante seu ciclo reprodutivo, alterna entre a forma séssil (pólipo) e forma livre (medusa). A hidra é uma 

exceção, pois é um pólipo que se locomove em “cambalhota”. 

 

Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-wf1mQB1FzFI/UGupqdNxx9I/AAAAAAAAAC0/yeHsp5AGiss/s1600/imagesCABE8AZ4.jpg 

 

São originados por apenas dois folhetos germinativos (ectoderma e endoderma). Assim, são ditos 

diblásticos 

 

Sistemas 

Possuem um sistema nervoso difuso. O sistema digestivo é considerado incompleto. Isso porque possuem 

boca, mas não ânus. Assim, só podem ser considerados protostômios.  Não há sistema circulatório, 

respiratório e excretor. 

Exemplos de cnidários: 

• Medusas 

•  Águas-vivas 

• Anêmonas-do-mar 

• Caravelas 

•  Hidras 

 

Os cnidários possuem tentáculos que atuam como um mecanismo de defesa. Quando há o contato com 

esses tentáculos, cnidoblastos lançam o nematocisto para fora. O nematocisto é uma espécie de cápsula 

com substâncias urticantes que atua como defesa e auxilia na apreensão das presas. 

 
Disponível em: http://static.hsw.com.br/gif/jellyfish-9.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/-wf1mQB1FzFI/UGupqdNxx9I/AAAAAAAAAC0/yeHsp5AGiss/s1600/imagesCABE8AZ4.jpg
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Os cnidários podem se reproduzir de modo sexuado ou assexuado. As hidras, por exemplo, se reproduzem 

assexuadamente por brotamento.  

A metagênese ou alternância de gerações é um ciclo que apresenta duas formas diferentes de uma mesma 

espécie. Falando em cnidários, as formas são o pólipo e a medusa.  

Na fase de medusa formam-se os gametas (reprodução sexuada). A união desses gametas origina o zigoto, 

cujo desenvolvimento dá origem à larva plânula. Essa plânula se fixa em um substrato e se transforma em 

pólipo. O pólipo, por sua vez, realiza a estrobilização, uma forma de reprodução assexuada que originará as 

éfiras (medusas jovens) que, portanto, se desenvolvem em medusas adultas capazes de reiniciar esse ciclo. 
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Exercícios 

 

1. Qual das alternativas abaixo justifica a classificação das esponjas no sub-reino Parazoa? 

a) Ausência de epiderme. 

b) Ocorrência de fase larval. 

c) Inexistência de órgãos ou de tecidos bem definidos. 

d) Hábitat exclusivamente aquático. 

e) Reprodução unicamente assexuada. 
 
 

2. A reprodução dos poríferos pode ocorrer de maneira assexuada ou sexuada. Em um dos tipos da 

reprodução assexuada, ocorre a formação de uma expansão que dará origem à outra esponja, que 

poderá se desprender ou não. A esse tipo de reprodução damos o nome de: 

a) gemulação. 

b) brotamento. 

c) regeneração 

d) desenvolvimento direto. 

e) desenvolvimento indireto. 

 
 

3. Os cnidários são animais de estrutura corporal relativamente simples e de hábito predador. O 

cnidócito é a principal estrutura que reúne os organismos neste filo, e é utilizada no ataque e na defesa. 

Marque a alternativa que melhor define este tipo de célula. 

a) Célula com um tipo de rede que permite a filtração de partículas presentes na água. 

b) Célula capaz de disparar descargas elétricas nas presas. 

c) Célula que produz muco adesivo que permite a captura do alimento. 

d) Célula que contém uma cápsula cheia de líquido urticante e um filamento protáctil. 

e) Célula capaz de gerar calor que queima os tecidos da presa e permite a sua captura.  

 
 

4. A visão de uma medusa, um delicado domo transparente de cristal pulsando, sugeriu-me de forma 

irresistível que a vida é água organizada. Jacques Cousteau ("Vida Simples", outubro de 2003). 

A analogia proposta refere-se à grande proporção de água no corpo das medusas. 

No entanto, uma característica importante do filo ao qual pertencem é a presença de cnidócitos ou 

cnidoblastos, células que produzem substâncias urticantes. 

Dois animais que pertencem ao mesmo filo das medusas estão indicados em: 

a) hidra - craca. 

b) hidra - esponja. 

c) anêmona do mar - coral. 

d) anêmona do mar - esponja. 

e) esponja - anêmona. 
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5. A característica abaixo que não condiz com os poríferos é: 

a) respiração e excreção por difusão direta. 

b) obtenção de alimentos a partir das partículas trazidas pelas água que penetra através dos óstios. 

c) hábitat aquático, vivendo presos ao fundo. 

d) células organizadas em tecidos bem definidos. 

e) alta capacidade de regeneração. 

 
 

6. O principal papel dos coanócitos nos poríferos é: 

a) transportar substâncias para todo o animal. 

b) originar elementos reprodutivos. 

c) formar o esqueleto do animal. 

d) provocar a circulação da água no animal. 

e) dar origem a outros tipos de células. 

 
 

7. As esponjas são animais que vivem no ambiente marinho e na água doce, alimentando-se por filtração. 
A água, nesses seres, entra pelos poros presentes no seu corpo e saem pelo: 

a) ósculo. 

b) coanócito. 

c) porócito. 

d) pinacócito. 

 
 

8. Animais do Filo Cnidaria apresentam, entre outras características: 

a) Respiração realizada pela superfície corporal; 

b) Ausência de cavidade gastrovascular; 

c) Embrião com três folhetos germinativos; 

d) Corpo com simetria bilateral; 

e) Sistema nervoso ganglionar. 

 
 

9. Em Hydrozoa , ocorre um fenômeno de "Alternância de Gerações" com as formas pólipo e medusa, 

que correspondem, respectivamente, às formas de reprodução: 

a) ambas assexuadas; 

b) assexuada e sexuada; 

c) ambas sexuadas; 

d) sexuada e assexuada; 

e) ambas, simultaneamente sexuada e assexuada.  
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10. A figura abaixo mostra o ciclo de um cnidário. 

 

A fase que ocorre logo após a reprodução sexuada é a representada em: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) IV. 

e) V. 
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Gabarito 

 

1. C 

Os poríferos não possuem tecidos verdadeiros. 

 

2. B 

A reprodução por brotamento caracteriza-se pelo surgimento de brotos no corpo do animal, que podem 

se desprender ou não. Quando não soltam do corpo, formam uma colônia. 

 

3. D 

O cnidócito é uma célula de defesa que possui uma cápsula em seu interior (nematocisto) com um 

líquido urticante. Quando a presa bate em um conócito, ele descarrega o nematocisto colocando para 

fora o tubo que penetra na presa injetando a toxina. 

 

4. C 

As medusas são do Filo Cnidaria, a craca é do Filo Artrópoda e a esponja é do Filo Porífera. 

 

5. D 

O filo Porifera possui representantes que se caracterizam pela falta de tecidos definidos. Logo, são 

animais de corpo muito simples, que não apresentam sistemas, como o digestório e o nervoso. Vale 

ressaltar que as partículas entram pelos poros (óstios) e ocorre digestão intracelular nos coanócitos. 

 

6. D 

Os coanócitos são células dotadas de flagelos que, ao se movimentarem, permitem o deslocamento da 

água no interior do corpo do animal. 

 

7. A 

A água sai por uma abertura no topo do corpo do animal denominada de ósculo. 

 

8. A 

A respiração dos animais desse filo ocorre por difusão pela superfície do corpo;  os cnidários 

apresentam cavidade gastrovascular, dois folhetos germinativos (ectoderme e endoderme) sendo 

chamados de diblásticos; simetria radial e sistema nervoso difuso. 

 

9. B 

Os pólipos fazem reprodução assexuada (gerando medusas) e as medusas fazem reprodução sexuada 

(gerando pólipos). 

 

10. C 

A questão nos pede a fase que ocorre depois da reprodução sexuada. A única certa é a número III, onde 

mostra a larva sendo liberada após a fecundação. 
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O utilitarismo de Bentham 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

O utilitarismo de Jeremy Bentham 
 
O filósofo, jurista e um dos últimos dos pensadores iluministas, Jeremy Bentham (1748 -1832) foi, 

juntamente com Stuart Mill e James Mill, um importante representante da corrente ética contemporânea 

conhecida como utilitarismo. De acordo com o utilitarismo as consequências das ações morais devem ser 

compreendidas como essenciais na tomada de decisão de como o indivíduo deve agir. Inspirado nas éticas 

hedonistas (que associam a moral ao prazer), o utilitarismo defende que o agir ético deve visar garantir a 

felicidade do maior número de pessoas possíveis (princípio de utilidade), mesmo que para isso tenha que 

sacrificar a minoria. Desta forma, outras correntes éticas contemporâneas, como o comunitarismo e o 

liberalismo igualitário de John Rawls, criticaram fortemente a visão utilitária acerca dos conceitos de bem e 

de justiça. Afinal, buscando escolher a ação que leva o maior número de pessoas felizes, eu estou difundindo 

um princípio igualitário de justiça? E a noção de bem, é igual para todos? Os oponentes do utilitarismo 

responderam de forma negativa as duas perguntas. 

 
 

Para refletir... 

 
Da esquerda para a direita: Aristóteles (Defensor da virtude, mediania como reguladora da ação ética), 

Kant (Defesa de uma ética do dever, do imperativo categórico) e, por fim, Bentham (Princípio da utilidade, 

agir visando a felicidade do maior número de pessoas). Com qual deles você mais concorda? 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/extensivo-enem-o-utilitarismo-de-bentham
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Exercícios 

 

1.    Tradição de pensamento ético fundada pelos ingleses Jeremy Bhentam e John Stuart Mill, o 

utilitarismo almeja muito simplesmente o bem comum, procurando eficiência: servirá aos propósitos 

morais a decisão que diminuir o sofrimento ou aumentar a felicidade geral da sociedade. No caso da 

situação dos povos nativos brasileiros, já se destinou às reservas indígenas uma extensão de terra 

equivalente a 13% do território nacional, quase o dobro do espaço destinado à agricultura, de 7%. Mas 

a mortalidade infantil entre a população indígena é o dobro da média nacional e, em algumas etnias, 

90% dos integrantes dependem de cestas básicas para sobreviver. Este é um ponto em que o cômputo 

utilitarista de prejuízos e benefícios viria a calhar: a felicidade dos índios não é proporcional à extensão 

de terra que lhes é dado ocupar. 
(Veja, 25.10.2013. Adaptado.) 

  

A aplicação sugerida da ética utilitarista para a população indígena brasileira é baseada em 

a) uma ética de fundamentos universalistas que deprecia fatores conjunturais e históricos.    

b) critérios pragmáticos fundamentados em uma relação entre custos e benefícios.    

c) princípios de natureza teológica que reconhecem o direito inalienável do respeito à vida humana.    

d) uma análise dialética das condições econômicas geradoras de desigualdades sociais.    

e) critérios antropológicos que enfatizam o respeito absoluto às diferenças de natureza étnica.    

 

   

2.    A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a 

regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste 

mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a 

maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. 

  
RACHELS. J. Os elementos da filosofia moral, Barueri-SP; Manole. 2006. 

Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma 

a) fundamentação científica de viés positivista.    

b) convenção social de orientação normativa.    

c) transgressão comportamental religiosa.    

d) racionalidade de caráter pragmático.    

e) inclinação de natureza passional.    
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3.    Numa decisão para lá de polêmica, o juiz federal Eugênio Rosa de Araújo, da 17.ª Vara Federal do Rio, 

indeferiu pedido do Ministério Público para que fossem retirados da rede vídeos tidos como ofensivos 

à umbanda e ao candomblé. No despacho, o magistrado afirmou que esses sistemas de crenças “não 

contêm os traços necessários de uma religião” por não terem um texto-base, uma estrutura 

hierárquica nem “um Deus a ser venerado”. Para mim, esse é um belo caso de conclusão certa pelas 

razões erradas. Creio que o juiz agiu bem ao não censurar os filmes, mas meteu os pés pelas mãos ao 

justificar a decisão. Ao contrário do Ministério Público, não penso que religiões devam ser imunes à 

crítica. Se algum evangélico julga que o candomblé está associado ao diabo, deve ter a liberdade de 

dizê-lo. Como não podemos nem sequer estabelecer se Deus e o demônio existem, o mais lógico é 

que prevaleça a liberdade de dizer qualquer coisa. 

  
SCHWARTSMAN, Hélio. “O candomblé e o tinhoso”. Folha de S. Paulo, 20.05.2014. Adaptado. 

O núcleo filosófico da argumentação do autor do texto é de natureza 

a) liberal.    

b) marxista.    

c) totalitária.    

d) teológica.    

e) anarquista.    

 

 

4.  Texto 1: “Por princípio da utilidade entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer 

ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse 

está em jogo, ou, o que é a mesma coisa em outros termos, segundo a tendência de promover ou 

comprometer a referida felicidade. Digo qualquer ação, com o que tenciono dizer que isto vale não 

somente para qualquer ação de um indivíduo particular, mas também de qualquer ato ou medida de 

governo. [...] A comunidade constitui um corpo fictício, composto de pessoas individuais que se 

consideram como constituindo os seus membros. Qual é, nesse caso, o interesse da comunidade? A 

soma dos interesses dos diversos membros que integram a referida comunidade”.  
(BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. São Paulo: Abril Cultural, 1974. p. 10) 

 
Texto 2: “Para compreendermos o valor que Mill atribui à democracia, é necessário observar com mais 

atenção a sua concepção de sociedade e indivíduo [...]. O governo democrático é melhor porque nele 

encontramos as condições que favorecem o desenvolvimento das capacidades de cada cidadão”.  
(WEFFORT, F. (org.). Os clássicos da política 2. 3 ed. São Paulo: Ática, 1991. p. 197-98). 

 

Sobre o utilitarismo e o pensamento de Bentham e Stuart Mill, é INCORRETO afirmar.  

a) Para o utilitarismo clássico, o principal critério para a moralidade é o princípio da utilidade, que 

defende como morais as ações que promovem a felicidade e o bem-estar para o maior número 

de pessoas envolvidas. 

b) Para os utilitaristas Bentham e Stuart Mill, uma ação é considerada moralmente correta se 

promove a felicidade e o bem-estar para o indivíduo, não importando suas consequências em 

relação ao conjunto da sociedade. 

c) Utilitaristas como Bentham defendem que o papel do legislador é o de produzir leis que sejam do 

interesse dos indivíduos que constituem uma comunidade e que resultem na maior felicidade 

para o maior número deles. 
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d) O pensamento de Stuart Mill propõe mudanças importantes à agenda política, na medida em que 

reconhece que a participação política não pode ser tomada como privilégio de poucos. O Estado 

deverá, portanto, adotar mecanismos que garantam a institucionalização da participação mais 

ampliada dos cidadãos. 

e) Enquanto Bentham defendia a democracia representativa como sendo uma forma de impedir que 

os governos imponham seus interesses aos do povo, Stuart Mill defende tal forma de governo 

como a melhor forma para se controlar os governantes e ao mesmo tempo aumentar a riqueza 

total da sociedade. 

 

 

5.  O filósofo inglês Jeremy Bentham, em seu livro Uma introdução aos princípios da moral e da legislação, 

defendeu o princípio da utilidade como fundamento para a Moral e para o Direito. Para esse autor, o 

princípio da utilidade é aquele que: 

a) estabelece que a moral e a lei devem ser obedecidas porque são úteis à coexistência humana na 

vida em sociedade. 

b) aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a 

felicidade das pessoas cujos interesses estão em jogo. 

c) demonstra que o direito natural é superior ao direito positivo, pois, ao longo do tempo, revelou-se 

mais útil à tarefa de regular a convivência humana. 

d) afirma que a liberdade humana é o bem maior a ser protegido tanto pela moral quanto pelo direito, 

pois são a liberdade de pensamento e a ação que permitem às pessoas tornarem algo útil. 

 

6.  Sobre a ética utilitarista, marque a alternativa CORRETA. 

a) O utilitarismo é uma ética conceitualmente voltada para o egocentrismo, uma vez que toma como 

critério definidor do agir moral aquilo que resulta ser o mais útil para o indivíduo dentre os cursos 

de ação possíveis. 

b) Segundo o utilitarismo, o conteúdo do agir correto se define pela maior quantidade de prazer ou 

utilidade para o indivíduo produzido pelo curso de ação indicado. 

c) A ética utilitarista é uma ética do tipo deontológico, uma vez que não raciocina com a ideia de um 

fim último para o agir humano. 

d) A ética utilitarista opera da perspectiva de um agir com consequências coletivas, ou seja, o valor 

moral da ação se define pela maior quantidade de bem-estar ou utilidade para o maior número 

de pessoas dentre os cursos de ação possíveis. 

e) A ética utilitarista se reduz, ao final, a um hedonismo individual, uma vez que opera com o 

conceito central de prazer em sua estrutura teórica.  
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7.  “O utilitarismo é um tipo de teoria teleológica (de telos que, em grego, significa “fim”) ou 

consequencialista porque sustenta que a qualidade de um ato/regra de ação é função das 

consequências produzidas pelo ato/regra em questão. O utilitarismo de atos estatui que uma ação é 

correta se sua realização dá origem a estados de coisas pelo menos tão bons quanto aqueles que 

teriam resultados de cursos alternativos de ação. O utilitarismo de regras ensina que são corretas as 

ações que se conformam a regras de cuja observância geral resulta um estado de coisas pelo menos 

tão bom quanto o resultante de regras alternativas. (...) Para o consequencialismo, o bem é 

logicamente anterior ao correto, no sentido de que nenhum critério de correção pode ser estabelecido 

antes que uma concepção de bem tenha sido delineada. (...) Para o utilitarismo, o bem é a utilidade ...” 
M. C. M. de Carvalho. 

Com base no texto, seguem as seguintes afirmativas: 

I. Na concepção moral utilitarista, é necessário, nos juízos morais, levar em consideração as 

consequências resultantes das ações praticadas. 

II. Para o utilitarismo de regras, são consideradas boas as ações conforme a regras cuja 

observância resulta num estado de coisas tão bom, ou melhor, do que o estado de coisas 

resultante de regras alternativas. 

III. Na concepção ética utilitarista, o princípio fundamental é o princípio da utilidade. 

IV. Na concepção ética utilitarista, nenhum critério de correção no agir moral pode ser estabelecido 

com base numa determinada concepção de bem. 

V. Há, em termos morais, apenas, uma única concepção utilitarista, por esta ser uma concepção 

moral deontológica. 

 

Assinale a alternativa correta 

a) Apenas I e IV estão corretas. 

b) Apenas II e IV estão corretas. 

c) Apenas I, II e III estão corretas. 

d) Apenas III e IV estão corretas. 

e) Nenhuma alternativa está correta. 
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8.  Nem sempre há consenso em uma sociedade plural, diversificada, sobre se uma ação é certa ou errada, 

moral ou imoral. Um bom exemplo disso é o caso do aborto. Tirar a vida de um feto com menos de 3 

meses de idade, num caso em que a gravidez ocorreu por descuido, é visto por algumas pessoas como 

uma ação imoral, mas ao mesmo tempo outras pessoas pensam que se trata de uma ação moral. Mas, 

afinal, o aborto, nesse caso, é moral ou imoral? Diante dessa questão, o que diria um utilitarista? 

a) Que o aborto é uma ação moral, porque a mulher é dona de seu próprio corpo e pode fazer o que 

desejar com ele. 

b) Que existe apenas uma resposta correta para a questão e é necessário apenas, para descobrir 

essa resposta, calcular o quanto de prazer ou sofrimento cada uma das possibilidades de ação irá 

provocar. 

c) Que ambas as respostas estão corretas, dependendo da perspectiva da pessoa. 

d) Que o aborto é uma ação imoral porque está tirando a vida de uma pessoa em formação e tirar 

uma vida humana é incorreto. 

e) Que a resposta depende da cultura. Em algumas sociedades isso pode ser correto, mas em outras 

não. 

 

9.   

 

A abordagem utilitarista à ética aparece no cartum considerando 

a) defender o ato moral por suas consequências. 

b) reverter o tratamento nocivo aos não humanos. 

c) estabelecer a imoralidade da exploração animal. 

d) combater o status moral dos animais sencientes. 

e) proteger os animais como condição de bem-estar. 
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10.  Na contramão das previsões que anunciaram a morte da filosofia moral utilitarista, essa doutrina 

continua sendo um tema privilegiado no campo de estudos sobre a Ética. A que se deve atribuir a 
vitalidade atual dos estudos sobre o Utilitarismo?  

a) É possível afirmar que, se o Utilitarismo continua fecundando a reflexão ética em nossos dias, é 

porque, à luz dessa doutrina, os direitos têm prioridade sobre o bem. Por isso, na "era dos direitos", 

para falar com Norberto Bobbio, é compreensível que as éticas dos direitos busquem inspiração 

no Utilitarismo.  

b) Os utilitaristas chegaram a um consenso na interpretação do conceito de utilidade. Um conceito 

que privilegia o interesse individual em detrimento do interesse geral e que leva a sério a pessoa 

humana.  

c) Não se pode ignorar que justiça e equidade estão suficientemente asseguradas na teoria 

utilitarista. Daí a importância que essa teoria adquire no cenário atual. O Utilitarismo não admite 

que minorias sejam oprimidas e direitos humanos violados.  

d) Qualquer sistema ético deve promover o bem-estar e preocupar-se com a minimização do 

sofrimento. Daí a pertinência do Utilitarismo, uma doutrina sensível às preocupações distributivas, 

que não opõe princípio de utilidade e princípio de equidade.  

e) O Utilitarismo é um modelo ético desafiante que nos leva a pensar sobre importantes questões da 

ética normativa, da metaética e da teoria da ação. A doutrina tem o mérito de considerar e ao 

mesmo tempo avaliar a importância das consequências da ação humana, como também de 

colocar em primeiro plano a satisfação das necessidades e dos interesses humanos da maioria. 
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Gabarito 

 

1. B 

Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia 

Somente a afirmativa [B] está correta. A utilização da concepção utilitarista para criticar a posse de terra 

por parte dos índios brasileiros se dá por uma opção ideológica, que simplifica questões subjetivas e 

históricas (como a noção de felicidade) em índices estatísticos (como o de mortalidade infantil), de 

forma a tentar mensurar os custos e os benefícios de determinado direito social. 

 

Resposta do ponto de vista da disciplina de Filosofia 

A alternativa [B] é a correta, pois a questão central abordada, esta centrada no utilitarismo. Esta corrente 

de pensamento desconsidera, em sua análise, as consequências “menores”, ou em outras palavras a 

“menor porção de felicidade” gerada pelas escolhas em comparação com a eficiência daquilo que se 

propõe. No caso do problema indígena, a justificativa para rever a questão do assentamento destas 

populações, tendo como base a ética utilitarista, verifica-se que esta ética utiliza um comparativo entre 

a proporção de terras cedidas aos indígenas, utilizando a agricultura como referencial e a elevação dos 

casos de mortalidade, havendo ainda assim, a necessidade de mais intervenção do Estado para garantir 

condições de vida aos índios. As demais alternativas não abordam o tema central do utilitarismo que é 

o aumento felicidade da população em relação a um menor sofrimento. Desta maneira, pode-se 

justificar ideologicamente a revisão dos assentamentos, com base de que isto não esta proporcionando 

melhoria na qualidade de vida dos índios.   

 

2. D 

O texto faz referência à filosofia de Jeremy Bentham, um dos maiores filósofos da corrente chamada de 

utilitarismo. Segundo esse estilo de pensamento filosófico, as ações devem ser orientadas pela 

maximização da felicidade e da utilidade prática dos indivíduos. Tal raciocínio está vinculado a uma 

racionalidade pragmática, ou seja, que avalia as ações de acordo com determinado critério de aumento 

geral de bem-estar.   

  

3. A 

O conceito de liberdade possui como princípio o ato de se expressar sem nenhuma espécie de 

constrangimento, determinação ou direcionamento da ação. Neste sentido, a liberdade de dizer o que 

se deseja, direito garantido pela constituição, esta presente na linha argumentativa utilizada pelo autor. 

Caracterizando assim uma argumentação liberal. 

A resposta “teológica” pode levar a uma confusão, pois o pano de fundo do debate é a questão religiosa, 

porém não se esta discutindo este tema na argumentação, mas sim sua natureza.   

 

4. B 

Claramente a resposta se baseia no contrário daquilo que se pensa do utilitarismo, visto que afirma que 

este é promover felicidade e bem estar para O INDIVÍDUO não importando as consequências do bem 

estar da sociedade (um grupo maior). 

 

5.  B 

O utilitarismo é um movimento fortemente influenciado pelo lluminismo francês e que teve em Bentham 
o seu grande expoente. É uma doutrina consequencialista. Assim, a ética utilitarista defende que com o 
aumento do prazer e a diminuição da dor (chegando a sua eliminação), a felicidade humana estaria 
garantida. E o principio da utilidade é o parâmetro para julgamento da conduta individual e coletiva, 
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permitindo, dessa forma, encontrar a fórmula que proporcione a maior quantidade de felicidade ao maior 
número, de integrantes da sociedade. Gabarito "B". 

 

6.  D 

O utilitarista acredita que a felicidade é, tal como na Ética das Virtudes, o maior bem humano porque as 

pessoas guiam suas ações visando alcançá-la. Por conta disso, a ética utilitarista é chamada de 

teleológica, ou seja, é uma ética que visa a um objetivo, uma finalidade que é, justamente, a vida feliz. 

 

7. C 

IV errada: A interpretação do princípio de utilidade implica a coincidência entre o prazer particular e o 

bem público. Nesse sentido, a felicidade alheia é desejada porque está associada com a própria 

felicidade do sujeito moral. Com base no efeito, ou consequência, de uma ação sob o bem comum é 

possível compreender quais critérios de correção são aplicáveis e quais não. 

V errada: A ética utilitarista não se baseia na noção de dever (deontologia) onde a ação é baseada numa 

moral universal e necessária independente da consequência desta ação, mas sim no que essa ação 

resulta, intentando alcançar a maior felicidade, ou bem, para o maior número de pessoas. 

8.  B 

Para a ética utilitarista o objetivo é o bem-estar do maior número de pessoas. Desse ponto, cabe 

analisar o impacto ou consequência das ações expostas para saber qual deve ser escolhida. Mesmo 

que venha causar sofrimento a alguns, uma ação é moralmente adequada em comparação a outra se 

causar menos sofrimento. 

9.  A 

Para os utilitaristas, Bentham e Mill, a felicidade estaria condicionada à coletividade, o bem-estar 

coletivo, onde as nossas ações deveriam produzir a massificação dos prazeres, ou seja, a utilidade 

deveria estar pautada no agir moral, a partir da responsabilidade das nossas atitudes e de suas 

consequências na busca do maior bem possível para o maior número de seres sencientes. 

10. E 

Longe de se basear numa concepção universalista de bem, o utilitarismo propõe apresentar um modelo 

de ação baseado na nas condições dos atores envolvidos nas diversas situações possíveis, sempre 

apontando para a felicidade e bem-estar geral, nunca ignorando o efeito e os desdobramentos das 

ações realizadas. Dessa maneira o utilitarismo se posiciona como um modelo ético vinculado à pratica 

humana desde o início da ação (na consideração das consequências destas) até a experimentação das 

consequências das ações.  
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O conceito antropológico de cultura e o multiculturalismo 

 

Resumo 

 

O conceito antropológico de cultura 

Na área das ciências humanas, um dos temas de estudo mais importantes é o da cultura. Tratados de 

modelo colateral em disciplinas como a história, a filosofia e a própria sociologia, os fenômenos culturais 

ganharam uma ciência exclusivamente voltada para a sua investigação em fins do século XIX: a 

antropologia. 

Em nosso cotidiano, tendemos a chamar de “cultura” apenas aquele conjunto de atividades humanas 

consideradas mais nobres pela sociedade, como o teatro, a música clássica, a alta literatura, o cinema de 

vanguarda, etc. No nosso dia-a-dia, não costumamos considerar cultural o ato de um sujeito comer pipoca 

ou lavar louça. Apenas certas atividades “superiores” seriam culturais. 

Na antropologia (e, portanto, também na sociologia, que é sua parente próxima) é diferente. Nessa 

perspectiva, cultura é todo e qualquer elemento da vida humana que não seja natural, isto é, que não seja 

fruto de nossa própria constituição física, química e biológica. Enquanto o natural é aquilo que o homem 

realiza espontaneamente, em virtude do seu próprio ser, como respirar, por exemplo; o cultural, por sua vez, 

é aquilo que é criado pelo homem em sociedade e que, portanto, ele adquire através do seu convívio com os 

outros: a habilidade de escrever, por exemplo. Enquanto o natural é algo universal, que vale para todo e 

qualquer contexto histórico, independentemente das circunstâncias específicas, uma vez que deriva da 

própria constituição humana (a capacidade de falar, de emitir sons, por exemplo); o cultural, por sua vez, 

sendo fruto da sociedade, é particular, variando conforme o tempo e o espaço (a língua específica que se 

fala, por exemplo). 

Vê-se aqui que, enquanto o sentido cotidiano de cultura é bastante restrito, o sentido antropológico 

de cultura é bem mais amplo, incluindo sim o comer pipoca e o lavar louça como fenômenos culturais. Por 

outro lado, é bom lembrar que, por mais que a visão antropológica parta de uma diferenciação entre natureza 

e cultura, estes dois domínios não são completamente separados, mas, ao contrário, por mais que distintos, 

estão sempre muito conectados no mundo real. O fato cultural da existência da língua portuguesa, por 

exemplo, só existe em virtude do fato natural da capacidade humana de falar. 

 

Multiculturalismo 

Uma vez que se compreende o conceito antropológico de cultura, imediatamente percebe-se que há 

variadas e inúmeras culturas ao redor do mundo, cada uma com seus respectivos valores, crenças, ideais, 

etc. Mais: consegue-se perceber também que estas variadas culturas estão em contínuo processo de 

transformação e que muitas vezes entram em contato entre si, seja de modo pacífico ou conflitivo. 
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Quando duas ou mais culturas distintas entram em contato entre si, fundindo-se e se interpenetrando, 

estamos diante daquilo que os antropólogos chamam tecnicamente de aculturação. Por sua vez, uma vez 

ocorrida, a aculturação tem como consequência a concretização da diversidade cultural ou 

multiculturalismo, que é precisamente a coexistência de várias matrizes culturais, no interior de um mesmo 

espaço, ao mesmo tempo. O fato de existirem várias culturas no mundo, mas em lugares diferentes ou 

épocas diferentes, não é multiculturalismo ou diversidade cultural. Esta só se dá no contexto de uma 

pluralidade coexistente e não distante. 

Um grande exemplo de país multicultural e diverso, fruto claríssimo de um profundo e complexo 

processo de aculturação é o Brasil. Habitadas originalmente pelos ameríndios, colonizadas a seguir pelos 

portugueses, que se serviram de milhões de escravos africanos, povoadas sucessivamente enfim por 

imigrantes das mais diferentes nacionalidades, as terras brasileiras manifestam na cultura a sua própria 

história. Falamos o português, língua lusa, europeia, e somos predominantemente cristãos, como eram os 

colonizadores; no entanto, trazemos conosco hábitos arraigados de clara raiz indígena, como o costume dos 

vários banhos por dia, e nossa culinária também tem muitos elementos que denotam suas origens 

ameríndias ancestrais; por sua vez, também não são poucos os elementos que herdamos dos escravos 

vindos de África, sejam a feijoada, o samba, a capoeira ou tantos outros caracteres. 

De um ponto de vista mais teórico, a grande questão motivada pelo multiculturalismo é o problema da 

hierarquia cultural, isto é, se há ou não culturas superiores e inferiores, se há ou não fenômenos culturais 

que podem ser considerados de modo justo mais valorosos do que outros. Quanto ao tema, há duas visões 

fundamentais possíveis. O etnocentrismo, concepção muito comum entre os primeiros antropólogos, é a 

posição daqueles que creem que sim, há valores culturais superiores e, portanto, há sociedades mais 

civilizadas e com mais progresso do que outras. Por sua vez, o relativismo cultural, concepção predominante 

hoje entre os antropólogos, é aquela que crê que não, não há valores culturais superiores em si mesmos, 

uma vez que toda avaliação cultural depende do ponto de vista adotado, que, por sua vez, é sempre fruto de 

uma cultura específica. Nesta visão, o valor das diversas culturas, portanto, é sempre relativo. 
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Exercícios 

 

1. A cultura é constituída de um conjunto de valores, símbolos e bens materiais produzidos pela ação 

humana. Assim, o mundo humano é essencialmente o mundo da cultura, e pertencer a ele significa 

transcender as nossas condições biológicas. 

  

Como se constitui a relação cultura-natureza na sociedade contemporânea? 

 

 

2. Pode-se dizer que nos últimos anos as sociedades se caracterizam pela multiculturalidade. O que isso 

quer dizer e qual seria a razão para tal transformação? 

 

 

3. Nas Grandes Antilhas, alguns anos após a Descoberta da América, enquanto os espanhóis enviavam 

comissões de investigação para indagar se os indígenas possuíam ou não alma, estes últimos 

dedicavam-se a afogar os brancos feitos prisioneiros para verificarem através de uma investigação 

prolongada se o cadáver daqueles estava ou não sujeito à putrefação. Esta anedota simultaneamente 

barroca e trágica ilustra bem o paradoxo do relativismo cultural: é na própria medida em que 

pretendemos estabelecer uma discriminação entre as culturas e os costumes, que nos identificamos 

mais completamente com aqueles que pretendemos negar. Recusando a humanidade àqueles que 

surgem como os mais "selvagens" ou "bárbaros" dos seus representantes, mais não fazemos que 

copiar-lhes suas atitudes típicas. O bárbaro é em primeiro lugar o homem que crê na barbárie. 
LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e História. 1987. 

Considerando o texto do antropólogo Lévi-Strauss, responda se os critérios que definem o grau de 

progresso de determinada civilização ou cultura são absolutos ou relativos. Explique o conceito de 

“bárbaro” para o autor e indique as implicações de seu pensamento para a análise da justificação 

ideológica da dominação da civilização ocidental sobre outras civilizações na história. 

 

 

4. Segundo Roque de Barros Laraia (Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, 

pág. 21), “o determinismo geográfico considera que as diferenças do ambiente físico condicionam a 

diversidade cultural”. A partir de 1920, antropólogos procuraram demonstrar que existe uma limitação 

na influência geográfica sobre os fatores culturais. Utilizando exemplos, explique como a Antropologia 

compreende as relações entre os fatores culturais e o ambiente físico. 

  

 

5. Explique a seguinte frase:  

"A coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema a que pertence".  
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
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6. (Enem 2013) A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do 

processo cultural: seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate 

ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural 

brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. 
(MINAS GERAIS. Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988.) 

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o 

candomblé, deve considerar que elas 

a) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. 

b) perderam a relação com o seu passado histórico. 

c) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. 

d) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. 

e) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. 

 

  

7. (Unisc 2017)  "O grupo do 'eu' faz, então, de sua visão a única possível, ou mais discretamente se for 

o caso, a melhor, a natural, a superior, a certa. O grupo do 'outro' fica, nessa lógica, como sendo 

engraçado, absurdo, anormal ou inteligível". 
ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é etnocentrismo. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 9. 

   

A citação explicita o fenômeno social denominado etnocentrismo. Assinale entre as alternativas 

abaixo aquela que explica o conceito. 

a) O etnocentrismo demonstra como convivemos em harmonia com grupos e indivíduos que 

pertencem a uma cultura diversa ou são reconhecidos como “diferentes” por não seguirem os 

padrões de comportamento socialmente aceitos na sociedade em que vivemos.    

b) O etnocentrismo é uma visão de mundo (que pode compreender ideias e ideologias) em que 

nosso próprio grupo é tomado como centro de referência e todos os outros são pensados e 

avaliados através de nossos valores, nossos modelos e nossas definições do que é a existência.    

c) O etnocentrismo é uma visão de mundo (que pode compreender ideias e ideologias) em que 

buscamos não julgar e não avaliar as diferenças e sim compreender as especificidades culturais 

de cada grupo ou cultura.    

d) O etnocentrismo demonstra a luta de classe nas sociedades capitalistas a partir da teoria 

marxista.    

e) O etnocentrismo é uma teoria que explica por que não devemos interferir nas outras culturas.    
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8. (Uem 2017)  Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) acerca do que são etnocentrismo e relativismo. 

(01) Enquanto a Sociologia enfrenta a tarefa de pensar a sociedade, a Antropologia busca registrar e 

compreender os fenômenos humanos a partir do conhecimento do outro. Esse outro pode ser 

alguém pertencente a uma cultura distante e distinta da nossa, mas também pode ser alguém 

pertencente à nossa própria cultura, colocado em perspectiva e observado a partir de um ponto 

de vista distinto do que nos é habitual, familiar e cotidiano.    

(02) O etnocentrismo é a propensão de os seres humanos enxergarem o mundo através de sua própria 

cultura considerando seu modo de vida como mais natural e mais correto do que os outros.    

(04) O conceito de cultura é um dos mais polêmicos nas ciências sociais, mas há consenso em relação 

à superioridade cultural do Ocidente em relação a culturas não ocidentais.    

(08) O relativismo cultural se opõe ao princípio de que valores, costumes ou ideias associados a 

determinada cultura são universalmente válidos.    

(16) A perspectiva que classifica populações indígenas como inferiores é uma expressão do 

etnocentrismo.    

Soma: (      ) 

   

 

9. (Uem 2017)  O termo “cultura” possui significados distintos de acordo com contextos próprios. 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) em relação a concepções de cultura correntes nas Ciências 

Sociais. 

(01) Embora os seres humanos já nasçam preparados para viver com outros de sua espécie, cada 

pessoa aprende formas culturais específicas pertencentes à sociedade onde nasceu e viverá.    

(02) O acesso à cultura é uma escolha pessoal e depende dos gostos e estilos preferidos por cada 

um.    

(04) Os únicos tipos legítimos de expressão cultural para a sociologia são a literatura, a poesia, a 

música, o teatro e a pintura.    

(08) Elementos relacionados à percepção do mundo, a ideias e valores são considerados formas da 

cultura que penetram a consciência humana e passam a constituir a visão de mundo dos 

indivíduos.    

(16) A família humana é a instituição onde a socialização primária das crianças inicia sua constituição 

como seres culturais.    

Soma: (       ) 
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10. (Enem 2017)  Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, 

evoluíram desse modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais 

rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração, ou por conta de legados coloniais 

e imperiais. 
GIDDENS. A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado). 

  

Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade 

descrito demanda, simultaneamente, 

a) defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo.     

b) universalização de direitos e respeito à diversidade.     

c) segregação do território e estímulo ao autogoverno.     

d) políticas de compensação e homogeneização do idioma.     

e) padronização da cultura e repressão aos particularismos.     
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Gabarito 

 

1. A pergunta possibilita duas respostas: o homem, no seu desenvolvimento social, transforma a natureza 

externa a ele (ecossistema) por meio de seu trabalho, trazendo consequências diversas como o 

desenvolvimento econômico e a crise ecológica que vivenciamos. Podemos dizer, então, que a cultura 

transforma a natureza. Ao mesmo tempo, organizar a vida em sociedade significa também uma 

transformação da própria natureza instintiva do homem, que é refreada pelos processos sociais, 

afastando-o de sua condição animal. A relação contemporânea cultura-natureza pode ser, portanto, 

entendida como a transformação da cultura pela natureza. 

 

2. Multiculturalidade é a diversidade de grupos culturais que caracteriza as sociedades contemporâneas. 

Durante muito tempo, as sociedades não respeitavam a variedade cultural, tratando de forma 

hostil hábitos e maneiras de pensar diferenciadas. Com o desenvolvimento dos meios de 

comunicação, com a globalização, as conquistas de movimentos identitários e sociais, com o aumento 

das populações urbanas e mesmo das cidades, surgiu a necessidade de as sociedades se adaptarem a 

uma maior diversidade de formas de agir. O aumento da diferenciação social criou novos grupos 

culturais que têm de ocupar os mesmos espaços urbanos e respeitar-se mutuamente, surgindo, então, 

essa relação de multiculturalidade. 

 

3. Os critérios que definem o grau de progresso de uma civilização ou cultura só são válidos se forem 

relativos. As culturas formam-se de maneiras distintas, portanto seu entendimento não pode depender 

de critérios absolutos e de que apenas uma delas se valha. Para o autor, o conceito de bárbaro é relativo, 

tanto é bárbaro o indígena (do ponto de vista europeu) como o europeu (do ponto de vista indígena). 

Isso porque a ideia de barbárie implica a necessidade de enquadramento do que é diferente, e que vale 

para os dois lados. Se seguirmos o raciocínio do autor, perceberemos que a dominação do europeu 

sobre o indígena foi uma afronta aos direitos destes, pois o critério de maior ou menor grau de 

civilização não servia para justificar as ações do primeiro grupo sobre o segundo. 

 

4. Os antropólogos relativizam o determinismo geográfico e mostram como as culturas inseridas num 

mesmo ambiente físico podem apresentar diferenças significativas. Por isso, não é correto observar 

apenas as condicionalidades do ambiente físico sobre o desenvolvimento das culturas, mas a 

capacidade variada de adaptação de cada cultura ao mesmo ambiente físico. 

 

5. Abordar o relativismo cultural, a crítica ao etnocentrismo. Uma cultura deve ser interpretada em seus 

próprios termos. 

Todo sistema cultural tem a sua própria lógica e não passa de um ato primário de etnocentrismo tentar 

transferir a lógica de um sistema para outro. Infelizmente, a tendência mais comum é de considerar 

lógico apenas o próprio sistema e atribuir aos demais um alto grau de irracionalismo. Nesse sentido, a 

coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema a que pertence. 

Consequentemente, as explicações encontradas pelos membros das diversas sociedades humanas, 

portanto, são lógicas e encontram a sua coerência dentro do próprio sistema. 
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6. C 

a) O texto deixa claro que não se trata de uma reprodução, mas da compreensão do processo histórico 

da cultura brasileira. 

b) Elas estão diretamente ligadas ao seu passado, de modo que é importante conhecê-lo para melhor 

compreende-las. 

c) Essas manifestações culturais são resultantes de elementos africanos misturados com elementos 

brasileiros, uma cultura híbrida. 

d) Compreender essas manifestações favorece a integração interracial, uma vez que elas não são 

“coisas de negros”, mas de brasileiros. 

e) Essa alternativa não possui nenhum nexo com a questão. 

 

7. B  

O etnocentrismo corresponde à atitude ou forma de pensar que avalia a cultura alheia a partir dos 

critérios da minha própria cultura. Essa forma de pensar está intimamente relacionada com o 

preconceito e se opõe ao relativismo cultural.   

 

8. 01 + 02 + 08 + 16 = 27. 

A afirmativa [04] é a única incorreta. O conceito de cultura é, de fato, bastante polêmico, mas o consenso 

não está em afirmar a cultura do ocidente superior, mas o de considerar que não existem culturas 

superiores ou inferiores.   

 

9. 01 + 08 + 16 = 25. 

As afirmativas [02] e [04] são as únicas incorretas. Para as ciências sociais, não existem expressões 

culturais mais legítimas que outras. Uma vez que todo ser humano adquire cultura ao se socializar, toda 

expressão cultural é coletiva e válida.   

 

10. B 

A existência de populações multiétnicas depende do reconhecimento das diversas etnias no território 

nacional. Isso somente pode se dar através da universalização de direitos e de um amplo respeito 

jurídico e social à diversidade.   
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Associação de resistores 
Quer ver esse material pelo Dex? Clica aqui. 

 

Resumo 

 

Associação de Resistores  

Série 

• Resistores percorridos pela mesma corrente; 

• A diferença de potencial do circuito (ddp) é a soma das ddp’s individuais de cada resistor. 

• A resistência equivalente é a soma das resistências individuais. 

• É um circuito com elementos dependentes. Caso um falhe o sistema para de funcionar. 

 

 

Paralelo 

• Resistores submetidos a mesma diferença de potencial; 

• A soma das intensidades de corrente que chegam no nó é igual a soma das intensidades de corrente 

que saem do nó. 

• O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências individuais. 

• É um circuito independente. Mesmo com a falha de um elemento, os outros podem continuar 

funcionando. 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-associacao-de-resistores
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Obs.: Alguns casos são comuns na associação em paralelo. 

 

• Associação com apenas 2 resistores: o resultado do M.M.C fornece a fórmula do produto sobre a 

soma (bastante prática). 

 

• Para associação de resistores iguais, deve-se dividir o valor do resistor pelo número de resistores 

presentes no circuito. 

 

 

Um detalhe sobre associações: 

• Lâmpadas em paralelo e em série 

Lâmpadas em paralelo recebem a mesma ddp. 
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Observe a associação: a lâmpada da esquerda é de 100 W (brilho maior) e a da direita 40 W (brilho menor). 

Cada lâmpada está com um brilho que corresponde ao funcionamento normal.  

 

Lâmpadas em série 

A colocação de lâmpadas em série acarreta mais problemas do que parece. Quando uma lâmpada apaga, 

todas apagam. Este não é o maior problema. A associação em série provoca um aumento na resistência 

equivalente que diminui muito a corrente do circuito. Observe: 

 

 

 

 

Observe que a lâmpada de 100W está  com menor brilho (filamento incandescente), enquanto que a 

lâmpada de 40W consegue um brilho razoável. 
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Exercícios 

 

1. Quatro resistores, todos de mesma resistência elétrica R, são associados entre os pontos A e B de 

um circuito elétrico, conforme a condiguração indicada na figura. 

 

A resistência elétrica equivalente entre os pontos A e B é igual a: 

a) R/4 

b) 3R/4 

c) 4R/3 

d) 4R 

e) 12R 

 

 

2. Um circuito tem 3 resistores idênticos, dois deles colocados em paralelo entre si, e ligados em série 

com o terceiro resistor e com uma fonte de 12 V. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. 

Qual é a resitência de cada resistor, em kΩ? 

a) 0,60 

b) 0,80 

c) 1,2 

d) 1,6 

e) 2,4 
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3. Uma associação de quatro resistores idênticos e que fornece uma resistência equivalente igual a R 

está corretamente representa por: 

  

 

4. Na figura estão representadas duas associações de resistores. 

 

Considere que, aplicando-se uma tensão de 60 V nos seus terminais, a diferença entre as correntes 

totais que percorrem seja igual a 9 A. Sendo assim, o valor de R é igual a 

a) 2 Ω 

b) 5 Ω 

c) 8 Ω 

d) 10 Ω 

e) 12 Ω 
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5. Quatro resistores idênticos, de resistência R,  estão ligados a uma bateria de 12 V.  Pela bateria, flui 

uma corrente I 12 mA.=  A resistência R  de cada resistor, em k ,  é 

 

a) 4 
b) 1   

c) 3 4     

d) 5 3     

e) 1 4     

 
 

6. Um professor de Física elaborou quatro circuitos, utilizando pilhas idênticas e ideais e lâmpadas 

idênticas e ideais, conforme a figura. 

 

Considere a tensão de cada pilha V  e a resistência de cada lâmpada R.  Depois, fez algumas 

afirmações sobre os circuitos. Analise-as. 

I. A corrente elétrica total que percorre o circuito 1 é de mesma intensidade que a corrente elétrica 

total que percorre o circuito 4. 

II. A corrente elétrica total que percorre o circuito 3 é de mesma intensidade que a corrente elétrica 

total que percorre o circuito 4. 

III. A corrente elétrica que atravessa uma das lâmpadas do circuito 3 tem o triplo da intensidade da 

corrente elétrica que atravessa uma lâmpada do circuito 2. 

IV. A tensão sobre uma das lâmpadas do circuito 1 é maior que a tensão sobre uma das lâmpadas 

do circuito 4. Todas as afirmativas estão corretas em:  

a) II – III    

b) I – II    

c) I – II – III    

d) II – III – IV    

e) I – III 
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7. A diferença de potencial entre os pontos (i)  e (ii)  do circuito abaixo é V.   

 
Considerando que todos os cinco resistores têm resistência elétrica R,  a potência total por eles 

dissipada é  

a) 22V R.     

b) 2V (2R).     

c) 2V (5R).     

d) 2 24V R .     

e) 2 2V (4R ).     
 
 

8. Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto, baseada em hardware e software, fáceis de 

usar. Você pode informar o que deseja fazer, enviando um conjunto de instruções para o 

microcontrolador na placa. (...) Ao longo dos anos, tem sido o cérebro de milhares de projetos desde 

objetos comuns até instrumentos científicos complexos, que envolvem automação, medição e 

controle. 
Disponível em: https//www.arduino.cc/en/Guide/Introduction, acessado e adaptado em: 16 de julho de 2017. 

A figura ao lado representa a montagem de um circuito Arduino, que faz uma pequena lâmpada 

acender. O circuito consiste em uma fonte de tensão contínua, configurada para fornecer 3,0 V entre 

as portas 13 e GND do Arduino, uma lâmpada em série com uma configuração de resistores 

desconhecida. Sabendo que a lâmpada precisa de uma tensão de 2,0 V e de uma corrente de 0,02 A 

entre seus terminais, qual deverá ser a configuração de resistências utilizada para acender a 

lâmpada?  

 

a) Um resistor de 20 Ω 

b) Dois resistores de 25 Ω em série. 

c) Dois resistores de 30 Ω em série. 

d) Três resistores de 10, 20 e 30 Ω em paralelo. 

e) Três resistores de 30 Ω em paralelo. 
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9. O circuito elétrico representado abaixo é composto por fios e baterias ideais. 

 

Com base nas informações, qual o valor da resistência R indicada? 

a) 5 Ω 

b) 6 Ω 

c) 7 Ω 

d) 8 Ω 

e) 9 Ω 

 

 

10. A figura a seguir representa o esquema das resistências elétricas de um certo aparelho, no qual o 

valor de cada resistência está indicado. 

 
 

Sabendo-se que a corrente elétrica, na resistência R2 = 3 Ω é de i2 = 1 A, pode-se afirmar que a 

potência elétrica dissipada no resistor R1, em watts, é de 

a) 20 

b) 30 

c) 40 

d) 50 

e) 60 
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Gabarito 

 

1. C 

 

2. D 

 

3. D 

 

4. D 
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5. A 

Usando a Primeira Lei de Ohm no circuito, com os dados, obtemos o valor do resistor equivalente do 

circuito. 

eq eq eq eq
U 12 V

U R i R R R 1k
i 12 mA

Ω=   =  =  =   

Observando o circuito, todos os resistores estão associados em paralelo, ou seja, a resistência 

equivalente foi dividida por quatro, então cada resistor será de: 

eq eq
R

R R 4 R R 4 k
4

Ω=  =   =   

 

6. A 

No circuito 1, com as lâmpadas em série, a tensão e resistência equivalentes do circuito serão iguais 

respectivamente a 2V  e 3R.  Cada lâmpada estará sujeita a uma tensão de 
2V

3
 e corrente igual a

1 1
2 V

2V 3R i i
3 R

=   =
. Da mesma forma, para os demais circuitos, teremos: 

Circuito 2: 

Corrente do circuito: 

2 2
1 V

V 3R i i
3 R

=   =
 

Corrente e tensão sobre cada lâmpada: 

1 V

3 R  e 

V

3  

Circuito 3: 

Corrente do circuito: 

3 3
R 3V

V i i
3 R

=   =
 

Corrente e tensão sobre cada lâmpada: 

V

R  e V  

Circuito 4: 

Corrente do circuito: 

4 4
R 3V

V i i
3 R

=   =
 

Corrente e tensão sobre cada lâmpada: 

V

R  e V  

Dessa forma, as únicas afirmativas corretas são a [II] e a [III].  

 

7. A 

Cálculo da resistência equivalente: 

eq
eq

1 1 1 1 R
R

R 2R R 2R 2
= + +  =

  

Cálculo da potência dissipada: 
2 2 2P V R P V R 2 P 2V R=  =  =  
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8. B 

 

 

9. C 

 

 

10. D 
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Exercícios sobre associação de resistores 
Quer ver esse material pelo Dex? Clica aqui. 

 

Exercícios 

 

1. Atualmente são usados LEDs (Light Emitting Diode) na iluminação doméstica. LEDs são dispositivos 

semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. Na figura, há um circuito de 

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

6 V.  

 
 

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

nominais é, aproximadamente,  

a) 1,0.     

b) 2,0.     

c) 3,0.     

d) 4,0.     

e) 5,0.     
 

 

2. A imagem abaixo ilustra a associação de resistores em um circuito misto. 

 

 
Considerando que todos os resistores possuem a mesma resistência elétrica R,  a resistência 

equivalente da associação é igual a  

a) R     
b) 4R     
c) 3R 5     
d) 4R 3  

e) 5R/3    

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-exercicios-sobre-associacao-de-resistores
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3. Três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência 

interna desprezível, e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para 

prever a corrente elétrica nos pontos: A, B, C, D  e E;  e rotulou essas correntes de A B C DI , I , I , I  e EI ,  

respectivamente. 

 
 

O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são  

a) A EI I=  e C DI I .=     

b) A B EI I I= =  e C DI I .=     

c) A BI I ,=  apenas.     

d) A B EI I I ,= =  apenas.     

e) C BI I ,=  apenas.     
 

 

4. Numa instalação elétrica de um escritório, são colocadas 3  lâmpadas idênticas em paralelo 

conectadas a uma fonte de tensão. 

 

 
 

Se uma das lâmpadas queimar, o que acontecerá com a corrente nas outras lâmpadas?  

a) Aumentará por um fator 1,5.     

b) Aumentará por um fator 2.     

c) Diminuirá por um fator 1,5.     

d) Diminuirá por um fator 2.     

e) Permanecerá a mesma.     
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5. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de três lâmpadas iguais conectadas a um 

gerador (G) de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A 

ou B. 

 
 

Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na 

posição  

a) B, pois a corrente será maior nesse caso.    

b) B, pois a potência total será maior nesse caso.    

c) A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso.    

d) B, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse caso.    

e) A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso.    
 

 

6. Considere um ferro elétrico de passar roupas. De modo simplificado, ele pode ser tratado como um 

resistor ligado a uma fonte de tensão. Há também no circuito os condutores que conectam o ferro de 

passar à tomada. Como não se trata de cabos feitos de material supercondutor, há também a 

resistência do cabo. Do ponto de vista prático, é como se as resistências do ferro e da cabo fossem 

ligadas em série à fonte de tensão.  

Para geração de calor do ferro com maior eficiência, é recomendável que a resistência do cabo seja: 

a) muito maior do que a resistência elétrico do ferro de passar. 

b) proporcional à corrente elétrica na rede. 

c) proporcional à tensão elétrica na rede. 

d) muito menor do que a resistência elétrico do ferro de passar. 

e) desprezível. 
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7. Os seguintes circuitos elétricos têm as mesmas resistências valendo cada uma R.  Afirma-se que os 

circuitos que tem entre os pontos a  e b  a menor e a maior resistência equivalente são, 

respectivamente, os seguintes circuitos: 

 

a) (I) e (II)    

b) (III) e (IV)    

c) (IV) e (III)    

d) (III) e (II)    

e) (II) e (IV)    
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8. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores 

elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura 

e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado 

produzido. No esquema foram utilizados três tipos de lápis diferentes (2H, HB  e 6B)  para efetuar três 

traçados distintos. 

 

 

Munida dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete 

de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento, para as 

resistências elétricas (R),  medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das 

resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam a Lei de Ohm. 

 

 

 

Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A  e B  do desenho e, em seguida, conectou-o nos 

terminais B  e C,  anotando as leituras ABR  e BCR ,  respectivamente. Ao estabelecer a razão AB

BC

R

R
 

qual resultado o estudante obteve?  

a) 1    

b) 
4

7
    

c) 
10

27
    

d) 
14

81
    

e) 
4

81
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9. No circuito elétrico da figura, os vários elementos têm resistência R1, R2, R3 conforme indicado. 

Sabendo que R3 = R1/2, para que a resistência equivalente entre os pontos A e B da associação da 

figura seja igual a 2R2 a razão R2/R1 deve ser de: 

 
a) 3/8 

b) 8/3 

c) 5/8 

d) 8/5 

e) 1 

 

 

10. Em uma sala de aula, há seis lâmpadas ligadas a três interruptores. As lâmpadas estão associadas de 

forma que, caso alguma delas queime, as outras continuem funcionando normalmente.  

Para que cada interruptor acenda e apague duas lâmpadas, a representação abaixo que indica a 

maneira correta de ligarem os interruptores e as lâmpadas é 
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Gabarito 

 

1. A 

Dados: L LP 8 W; U 4 V; E 6V.= = =  

Calculando a corrente de operação do LED: 

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

A tensão elétrica no resistor é: 

R L RU E U 6 4 U 2 V.= − = −  =
 

Aplicando a 1ª Lei de Ohm: 

R
R

U 2
U R i R R 1 .

i 2
Ω=  = =  =

 

 

2. C 

 

 

 

Quando o circuito está em série utilizamos a fórmula: eq 1 2 3 nR R R R R= + + + +  

E quando o circuito está em paralelo usamos a fórmula: 
eq 1 2 3 n

1 1 1 1 1

R R R R R
= + + + +  

Quando o circuito está em paralelo e todas as resistências são iguais, usamos essa fórmula: eq
R

R ,
n

=

onde n  é o número de resistores. 
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Figura 2: 

eq eq
R R

R R
n 2

=  =
 

 

Figura 3:  

eq 1 2

eq

eq eq

R R R

R
R R

2

3
R 1,5 R ou R R

2

= +

= +

= =
 

Figura 4: 

eq
eq eq

1 1 1 1 1 1 3R
R

R R 1,5R R R 3 2 R 5
= +  = +  =


  

 

3. A 

As três lâmpadas estão em paralelo. Como são idênticas, são percorridas pela mesma corrente, i.  

A figura mostra a intensidade da corrente elétrica em cada lâmpada e nos pontos destacados. 

 

De acordo com a figura: 

A B C D E

A E C D

I 3i;  I 2i;  I i;  I i e I 3i.

Portanto:

I I  e I I .

= = = = =

= =
 

 

4. E 

A quantidade de corrente que passa em cada lâmpada permanecerá a mesma, pois em um circuito em 

paralelo, com todas as lâmpadas possuindo a mesma resistência, a quantidade de corrente em cada 

lâmpada sempre será a mesma. O que acontecerá é que o gerador vai precisar enviar menos corrente 

elétrica e, consequentemente, o dono do escritório irá pagar uma conta de luz menor (caso ele não troque 

a lâmpada).   
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5. C 

O brilho de uma lâmpada depende da sua potência. A lâmpada de maior potência apresenta brilho mais 

intenso. 

Com a chave na posição A, as lâmpadas 1 e 3 ficam ligadas em paralelo e a lâmpada 2 não acende; 

sendo R a resistência de cada lâmpada, a resistência equivalente é A
R

R .
2

=  

A potência dissipada na lâmpada 1 1A(P )  é metade da potência dissipada na associação A(P ).  Se a 

tensão fornecida pelo gerador é U, temos: 

2 2 2

A A
A

2
A

1A 1A

U U 2U
P P .

RR R
2

P U
P P .

2 R

= =  =

=  =
 

Com a chave na posição B, as lâmpadas 1 e 3 continuam em paralelo e em série com a lâmpada 2. 

 

A resistência equivalente B(R ),  a corrente total (I),  a corrente na lâmpada 1 1B(i )  e a potência dissipada 

na lâmpada 1 1B(P )  são: 

B B

1B

2 2
2

1B 1 1B2

R 3 R
R R R .

2 2

U 2 U
I .

3 R 3 R
2

I U
i .

2 3 R

U U
P R i R P .

9 R9 R


= +  =


 = =



 = =




= =  =
  
Assim: 

A B 1A 1BR R P P .  
 

Assim, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver em A.  

 

6. D 

 

7. C 

Cálculos das resistências equivalentes: 

[I] 3 resistores em série ligados em paralelo com outro: eq
3R R 3R

R
3R R 4


= =

+
  

[II] Ligação em paralelo onde cada ramo tem dois resistores em série: eq
2R

R R
2

= =  

[III] 2 resistores em paralelo ligados com outros 2 resistores em série: eq
R 5R

R 2R
2 2

= + =  

[IV] Todos os resistores ligados em paralelo: eq
R

R
4

=  
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Portanto, a menor eqR  é da afirmativa [IV] e a maior é da afirmativa [III].  

 

8. B 

Esquematizando a 1ª situação proposta e fazendo as simplificações: 

 

A resistência equivalente nessa situação 1 é: 

AB
AB

1 1 1 1 4 1 1 6 3 10
  R .

R 5 20 20 20 20 10 3

+ +
= + + = = =  = 

 

Esquematizando a 2ª situação proposta e fazendo as simplificações: 

 

 

 

No ramo superior da figura acima a resistência equivalente é: 

BC1 BC1
20 5

R 10 4 10  R 14 .
25


= + = +  = 

 

A resistência equivalente na situação 2 é: 

BC BC
14 10 140 35

R   R .
24 24 6


= =  = 

 

Fazendo a razão pedida: 

AB AB

BC BC

10
R R10 6 20 43   .

35R 3 35 35 R 7
6

= =  =  =
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9. A 

Redesenhando, temos que: 

 

 

 

Para que Req A, B = 2R2, temos que: 

R2 = 3R1/8 → R2/R1 = 3/8 

 

10. C 
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Crise da Década Perdida 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 
 

Resumo 

 

O período da ditadura militar (1964-1985) apresentou diversos aspectos que foram importantes para 

o desenvolvimento da industrialização brasileira. Este momento da história foi pela continuidade do 

processo de industrialização brasileira, iniciado com Vargas e JK, atrelado ao crescimento econômico que 

se verificou no país. Em um segundo momento, verificou-se que, ao mesmo tempo em que foram realizados 

grandes projetos, o endividamento público crescia em proporções astronômicas. Ou seja, aproveitando a 

centralização do poder político que o autoritarismo permitia, o que possibilitou a atração de grandes 

remessas de empréstimos internacionais e posteriormente o crescimento industrial, no período da ditadura 

o país apresentou números expressivos de crescimento econômico, que teve um custo alto a ser pago 

posteriormente. 

 

O início do governo militar e sua relação com a industrialização brasileira – 1964 até 1967/1968 

Os primeiros momentos dos governos militares não foram marcados por grandes avanços na 

industrialização brasileira, nem pelos grandes projetos, pois o país enfrentava um grave quadro de 

endividamento externo, fruto da política de internacionalização da economia proposta por Juscelino 

Kubitschek (JK), que buscou o empréstimo de capital estrangeiro como um dos pilares do tripé econômico 

para o investimento em indústrias de bens de consumos duráveis. 

Pode-se afirmar, portanto, que esse primeiro período dos governos militares, que vai dos anos de 1964 

até 1967, foi marcado por uma retração na economia e pouco crescimento da indústria brasileira. 

 

O milagre brasileiro – 1968 até 1973 

A partir de 1968, o país experimentou uma nova fase de sua economia e de seu processo de 

industrialização. A recuperação financeira, fruto da reforma tributária, criação de fundos de poupança 

compulsória (PIS, PASEP, FGTS) e ampliação do crédito lançaram bases para o momento considerado como 

o “milagre brasileiro”. Entretanto, fatores externos também explicam esse crescimento, como o crescimento 

da economia mundial nestes anos, que permitiu o acesso a um abundante crédito externo, possibilitando o 

endividamento e criando espaço para a diversificação e o crescimento das exportações brasileiras. 

O fraco desempenho da indústria e economia no início da década de 60 também deu margem para um 

grande crescimento com o aumento do nível de investimento e captação de recursos externos do país. 

Como forma de legitimar o seu poder autoritário, os governos ditatoriais investiram fortemente em 

obras de impacto, em áreas como transporte e energia. Dentre essas obras podemos destacar a Usina 

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-governos-militares-e-a-industria
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Hidrelétrica de Itaipu, binacional (Brasil-Paraguai), responsável por produzir 17% da energia nacional e, até 

2008, a maior hidrelétrica do mundo. 

A implantação da usina nuclear de Angra é outra marca do investimento em energia do período. 

Também podemos citar a ponte Rio-Niterói, expressão da modernidade e de grande complexidade, tendo o 

maior vão em viga reta construído pelo homem. É a 13ª no mundo em extensão. 

Além disso, ocorreu a construção de rodovias com a ampliação da malha viária de 3 mil para 45 mil 

quilômetros, sem falar nos estádios de futebol, como o Castelão, em Fortaleza, e o Mineirão, em Minas Gerais, 

que serviram como forma de expressão e propaganda da ditadura. 

O saldo do período registrou uma percentual anual de crescimento industrial de 12,7%. Já o Produto 

Interno Bruto (PIB) cresceu entre 1968 e 1973 11,3%, superando com grande margem o período anterior, 

quando o crescimento médio anual havia sido de 3,2%. 

A primeira crise do petróleo, em 1973, causada pela guerra do Yom Kippur fez com que a concessão 

de empréstimos diminuísse levando o Brasil para o período que ficou conhecido como Marcha Forçada.  

 

Marcha Forçada – 1973 até 1979 

Em períodos de crise há a necessidade de formação de reservas de dinheiro, sendo assim, os países 

que emprestavam ao Brasil à juros baixos reduziram os empréstimos concedidos. Todos os países 

resolveram frear o crescimento, menos o Brasil, que viu esse momento como uma oportunidade de despontar. 

Foi como se o Brasil ignorasse as altas do petróleo e a recessão mundial para forçar um ritmo de crescimento 

insustentável a longo prazo. O objetivo era fazer o Brasil crescer a qualquer custo, a exemplo da compra de 

empresas que estavam prestes a falir (estatizações) e através do 2º PND estimular as obras faraônicas como 

a ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica e a Usina de Itaipu. 

 

Década Perdida – 1979 até 1989 

Uma das consequências da década perdida foi a diminuição de postos de trabalho. Após toda a euforia 

vivida com o milagre econômico, a realidade foi exposta na década seguinte, com os anos 80, considerada 

a década perdida, devido ao preço pago pelo grande endividamento externo e explosão da inflação, 

corroendo o salário do trabalhador. 

É importante destacar que o crescimento apresentado no período do milagre econômico foi baseado 

também em um grande arrocho salarial, em um contexto mundial no qual as empresas multinacionais 

perceberam que poderiam reduzir custos instalando-se em países que possibilitassem mão-de-obra barata, 

legislação ambiental frágil, grande quantitativo de recursos naturais e infraestrutura básica. Esse movimento 

estrangeiro permitiu que as empresas nacionais, que disputavam o mercado em condições de extrema 

desigualdade, fossem sendo absorvidas pelas multinacionais, o que provocou uma intensa concentração de 

capital nas mãos destas grandes e poucas empresas. 

O mesmo fenômeno de concentração pôde ser percebido no campo onde a tecnologia expulsou 

milhares de trabalhadores, que migraram para as áreas urbanas em busca de sobrevivência. Isso tudo 

caracterizou uma sociedade fortemente desigual, com a renda concentrada na mão de poucos. Com o 
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aumento do endividamento e as crises internacionais do petróleo, nos anos de 1973 e 1979, os juros sobre 

a dívida aumentaram significativamente, e a medida de emitir papel-moeda no mercado só serviu para 

explodir a inflação, de forma que isso tudo trouxe uma grande retração econômica e da produção industrial, 

acarretando o fim do período militar e a entrada na democracia com um país em grave crise econômica. 

Podemos sinalizar que o espaço brasileiro teve grandes transformações, principalmente levando em 

questão a integração que as rodovias construídas no período militar proporcionaram, permitindo uma maior 

integração no território nacional. Apesar disso, ocorre uma concentração espacial das indústrias 

principalmente na região Sudeste, com destaque para São Paulo, fato que só começa a diminuir no período 

democrático, pós-ditadura, com o processo de fuga para cidades menores e com maiores atrativos 

econômicos para as empresas, como isenção de impostos, solos urbanos mais baratos, menor 

congestionamento, entre outras características. 

Esse processo de descontração espacial vai ajudar na própria desmetropolização, devido ao maior 

dinamismo e crescimento de cidades médias, em muitos casos, fruto da instalação de grandes indústrias, 

levando desenvolvimento econômico e crescimento populacional para essas cidades, devido a esse novo 

polo atrativo. 
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Exercícios 

 

1. Durante o governo Médici, o Brasil assistiu a um vigoroso desenvolvimento que as manifestações 

ufanistas patrocinadas pelo governo batizaram de “milagre econômico”. A esse respeito, pode-se 

afirmar que: 

a) O sucesso das cifras econômicas deveu-se à criação do Plano de Metas, idealizado pelo então 

ministro Antonio Delfim Neto. 

b) Enquanto o PIB subia a taxas em torno de 10% ao ano, ocorreu, paradoxalmente, um aumento da 

concentração de renda e da pobreza. 

c) O “milagre” foi decorrência direta da transformação da economia brasileira, que então 

abandonava suas bases rurais e passava a se concentrar na produção urbano industrial. 

d) A arrancada econômica foi fruto do abandono da indústria de base e da adoção de uma política 

de substituição de importações que tornou o Brasil menos dependente do mercado mundial. 

e) Favorecido pela política de recuperação salarial da classe média posta em prática nos anos 

sessenta, o “milagre” chega ao fim com o arrocho salarial imposto pelo governo Geisel. 

 

 

2. "Brasil, ame-o ou deixe-o" foi um dos célebres 'slogans' do regime militar, em torno de 1970, época 

em que o Governo Médici divulgava a imagem do "Brasil Grande" e proclamava o "Milagre Econômico" 

que faria do país uma grande potência. Assinale a opção que melhor caracteriza a política econômica 

correspondente ao chamado "Milagre". 

a) Fusão do capital industrial e do bancário, gerando monopólios capazes de impor preços 

inflacionários, dos quais resultaram o crescimento econômico e o aumento do mercado 

consumidor nos grandes centros urbanos. 

b) Desenvolvimento de obras de infraestrutura, a exemplo de hidrelétricas e rodovias, com base na 

poupança nacional e no investimento de bancos públicos. 

c) Crescimento econômico e aquecimento do mercado de bens duráveis ancorados em políticas 

salariais redistributivas e na indexação de rendimentos do mercado financeiro. 

d) Elevados investimentos no setor de bens de capital e na indústria automobilística combinados a 

uma vigorosa agricultura comercial de médio porte. 

e) Incentivo à entrada maciça de capitais estrangeiros combinada ao arrocho salarial, resultando 

em elevados índices de crescimento econômico e inflação baixa. 
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3. Uma das características da economia brasileira posterior aos anos 1950 foi a consolidação da 

chamada sociedade de consumo, acompanhada pelo desenvolvimento da propaganda. Apesar de a 

crise econômica ter marcado o período 1962-1967, o aumento do consumo de eletrodomésticos nos 

domicílios de trabalhadores de baixa renda mostrou-se constante, até, pelo menos, a crise do 

“milagre” brasileiro, na década de 1970. 

Uma das explicações para esse aumento do consumo envolveu: 

a) o favorecimento, pelo então Ministro Roberto Campos, das empresas industriais estatais, que 

puderam baratear o custo dos bens de consumo duráveis que produziam. 

b) o aumento do salário real das classes trabalhadoras, beneficiadas pela nova política salarial do 

governo Castelo Branco, voltada para a desconcentração da renda no país. 

c) o fortalecimento das pequenas e médias empresas industriais nacionais, as maiores produtoras 

de bens de consumo duráveis, favorecidas pela criação do Imposto sobre a Produção Industrial, 

nos anos 1960. 

d) as facilidades do crédito concedidas ao consumidor, após 1964, de modo a preservar a 

rentabilidade das indústrias produtoras de bens de consumo duráveis, alvos da política 

econômica, então inaugurada. 

e) os constrangimentos tributários impostos pelo governo às multinacionais produtoras de bens de 

consumo duráveis, que perderam a concorrência para as estatais desse mesmo setor. 

 
 

4. O chamado "milagre brasileiro" estendeu-se de 1968 a 1973. Assinale a alternativa correta, relativa a 

seus pontos críticos. 

a) Era totalmente atrelado à política do FMI, que organizou o próprio modelo econômico. 

b) Causou notável desproporção entre o avanço econômico e a qualidade de vida, sobretudo pelo 

abandono dos programas sociais pelo Estado. 

c) Baseava-se na política liberal, rejeitando qualquer interferência do Estado na economia. 

d) Embora com altos indicadores sociais, não obteve os índices de crescimento esperados. 

e) Não aumentou a capacidade de arrecadar tributos e beneficiou sobretudo as camadas baixas da 

população. 
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5. De 1967 a 1973, o Brasil alcançou taxas médias de crescimento muito elevadas e sem precedentes, 

decorrentes da política econômica, mas também de uma conjuntura econômica internacional muito 

favorável. Esse período (e por vezes de forma mais restrita nos anos 1968-1973) passou a ser 

conhecido como o do "milagre econômico brasileiro". Infelizmente, o mês de outubro de 1973 marca 

o término desse período de crescimento. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/milagre-economico-brasileiro>. Acesso em: 

23 de mar, 2017. (Adaptado) 

Um fator responsável pelo fim do milagre econômico apresentado foi 

a) a queda na exportação de produtos agrícolas brasileiros, principal mente, o café. 

b) o primeiro choque do petróleo e a consequente crise no mercado internacional. 

c) o aumento no valor das matérias-primas importadas pelo Brasil, com destaque para a bauxita. 

d) as sucessivas greves produzidas pelo movimento sindical, inviabilizando a produção para 

exportação. 

e) início da Guerra Fria e diminuição das relações exteriores com países do bloco socialista 

 

 

6. A respeito do “milagre econômico” do governo Médici (1969-1974), são feitas as afirmações 

seguintes. 

I. O “milagre” representou um período de altas taxas de crescimento do PIB (de até 14%), com 

avanços extraordinários na indústria, na agricultura e no comércio. 

II. A política econômica baseou-se, simultaneamente, na concessão de subsídios e incentivos fiscais 

às indústrias e na imposição do arrocho salarial aos trabalhadores. 

III. Os avanços econômicos conduziram o Brasil à situação de oitava economia mundial, condição 

amplamente utilizada como propaganda pelo regime militar. 

 

Assinale: 

a) se apenas I é correta. 

b) se apenas II é correta. 

c) se apenas III é correta. 

d) se apenas I e II são corretas. 

e) se I, II e III são corretas. 
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7. Entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970, a economia brasileira obteve altos índices 

de crescimento. O fenômeno se tornou conhecido como milagre econômico e derivou da aplicação de 

uma política que provocou, entre outros efeitos, 

a) êxodo rural e incremento no setor ferroviário. 

b) crescimento imediato dos níveis salariais e das taxas de inflação. 

c) aumento do endividamento externo e da concentração de renda. 

d) estatização do aparato industrial e do setor energético. 

e) crise energética e novos investimentos em pesquisas tecnológicas. 

 

 

8. Com o crescimento econômico ocorrido durante o século XX, o Brasil pode ser considerado um país 

industrializado, embora os males do subdesenvolvimento continuem presentes. O processo de 

industrialização brasileiro contou com um agente de fundamental importância: o Estado Nacional. 

Sobre o papel do Estado no processo de industrialização brasileiro, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Foi responsável pela construção dos setores de infraestrutura e transporte, pelo investimento 

direto no setor industrial e pela criação de uma legislação trabalhista. 

b) Foi responsável pelos investimentos em infraestrutura e transporte, porém não participou dos 

investimentos diretos no setor industrial e se omitiu na criação de uma legislação trabalhista. 

c) Agiu na criação de uma legislação trabalhista, porém não participou dos investimentos em 

infraestrutura e transportes, bem como dos investimentos diretos no setor industrial. 

d) Foi responsável pelos investimentos diretos no setor industrial, porém, por falta de recursos, 

deixou a cargo das empresas privadas os investimentos na criação de infraestrutura e 

transportes. 

e) Abriu mão do papel de empreendedor, não participando dos investimentos diretos no setor 

industrial, nem dos investimentos em infraestrutura. 
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9. É possível afirmar através de uma visão de síntese do processo histórico da industrialização no Brasil 

entre 1880 a 1980, que esta foi retardatária cerca de 100 anos em relação aos centros mundiais do 

capitalismo. Podemos identificar cinco fases que definem o panorama brasileiro de seu 

desenvolvimento industrial: 1880 a 1930, 1930 a 1955, 1956 a 1961, 1962 a 1964 e 1964 a 1980. 

 

Leia com atenção as afirmações a seguir, identificando-as com a sua fase de desenvolvimento 

industrial. 

I. Modelo de desenvolvimento associado ao capital estrangeiro, sem descentralizar a indústria do 

Sudeste de forma significativa em direção a outras regiões brasileiras; corresponde ao período 

de Juscelino Kubitschek, com incremento da indústria de bens de consumo duráveis e de setores 

básicos. 

II. Modelo de política nacionalista da Era Vargas, com o desenvolvimento autônomo da base 

industrial demonstrado através da construção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 

Ressalta-se que, neste período, a Segunda Guerra Mundial impulsionou a industrialização. 

III. Período de desaceleração da economia e do processo industrial motivados pela instabilidade e 

tensão política no Brasil. 

IV. Implantação dos principais setores da indústria de bens de consumo não duráveis ou indústria 

leve, mantendo-se a dependência brasileira em relação aos países mais industrializados. O Brasil 

não possuía indústrias de bens de capital ou de produção. 

V. Período em que o Brasil esteve submetido a constrangimentos econômicos, financeiros e sociais 

devido a seu endividamento no exterior com o objetivo de atingir o crescimento econômico de 

10% ao ano. Mesmo assim, não houve muitos avanços na área social. Modernização 

conservadora com o Governo Militar. 
(Secretaria da Educação. Geografia, Ensino Médio. São Paulo, 2008. Adaptado.) 

A sequência das fases do desenvolvimento industrial brasileiro descritas nas afirmações é: 

a) IV, II, I, III, V. 

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

c) III, IV, V, I, II. 

d) I, III, II, V, IV. 

e) III, IV, II, V, I. 
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10. Visto à luz das reformas de caráter neoliberal, realizadas pelos governos brasileiros na década de 

1990, o modelo econômico implantado pelo regime militar em 1964 aparece hoje, mais do que aparecia 

na época, 

a) associado ao capital internacional e em ruptura com o modelo anterior, baseado num capitalismo 

nacional. 

b) nacionalista e continuísta com relação ao modelo anterior, que associava capitalismo nacional e 

internacional. 

c) empenhado em uma política econômica modernizadora, que rompia com o passado e diminuía a 

esfera de ação estatal. 

d) subordinado aos interesses do capital internacional, que o impediu de modernizar a produção 

agrícola. 

e) vinculado a uma política econômica conservadora e em alinhamento automático com a política 

externa norte-americana. 
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Gabarito 

 

1. B 

Apesar do grande desenvolvimento econômico brasileiro no período que ficou conhecido como milagre 

econômico brasileiro, não houve uma distribuição de renda, aumentando ainda mais as desigualdades 

sociais internas, pois com o argumento de esperar a economia crescer para depois redistribuir ocorreu 

uma maior concentração de renda. 

 

2. E 

O crescimento econômico brasileiro no período citado se se deu em decorrência da aquisição de 

empréstimos internacionais a juros baixos, empréstimos esses utilizados no processo de 

industrialização e desenvolvimento infra estrutural em curso naquele momento. Soma-se a este cenário 

o arrocho salarial, ou seja, o não aumento dos salários acompanhando a inflação, acarretando 

desigualdades sociais. Esses fatores juntos caracterizam a política econômica do referido período. 

 

3. D 

Em um primeiro momento dos governos militares houve a concessão de crédito à população visando a 

saída do país da situação econômica que se encontrava, um grave quadro de endividamento externo, 

fruto da política de internacionalização da economia proposta por Juscelino Kubitschek (JK), que buscou 

o empréstimo de capital estrangeiro como um dos pilares do tripé econômico para o investimento em 

indústrias de bens de consumos duráveis. 

 

4. B 

A questão dá enfoque ao âmbito social no período do milagre econômico brasileiro, em que por um lado 

verificou-se o crescimento da economia, mas por outro observou-se a crescente desigualdade social 

decorrente da não distribuição de renda. 

 

5. B 

O milagre econômico terminou com a primeira crise do petróleo (1973). A elevação dos preços dessa 

matéria-prima prejudicou a economia mundial, diminuindo a confiança dos investidores e, portanto, a 

disponibilidade de crédito. Além de afetar a balança comercial dos países que importavam grandes 

quantidades de petróleo, tal como o Brasil. 

 

6. E 

Todas as afirmativas estão corretas ao apontar o crescimento econômico brasileiro no referido período, 

a questão social destacada através do arrocho salarial e a utilização dos avanços econômicos para fins 

propagandísticos do regime. 

 

7. C 

O Milagre Econômico Brasileiro foi caracterizado por um elevado crescimento de seu PIB, possível 

graças ao intenso processo de industrialização e investimentos em infraestrutura. Porém, tal processo 

ocorreu a custas de um elevado endividamento externo, além de se observar um crescimento da 

concentração da renda, pois uma vez que a melhora econômica do país não se traduziu na diminuição 

da desigualdade. 
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8. A 

O processo de industrialização iniciado no governo Vargas (1930) e que evoluiu durante o governo de JK 

e no período militar foi marcado pelos investimentos estatais no setor de infraestrutura, a exemplo da 

construção de rodovias, no setor de transporte, com  o estímulo a entrada de indústrias automobilísticas 

no país, investimentos no setor industrial diretamente com a inauguração de indústrias de base e a 

criação de legislação trabalhista, inicialmente para o trabalhador urbano e posteriormente para o 

trabalhador do campo. 

 

9. A 

Todas as afirmativas estão corretas ao correlacionar os períodos apontados no enunciado com as 

características de cada período que, em ordem, correspondem ao período anterior a efetiva 

industrialização brasileira, o período inicial da industrialização durante o governo Vargas marcado pela 

criação das indústrias de base, o período do governo JK marcado pelos investimentos estrangeiros e 

diversificação da indústria, período de crise que antecede os governos militares e período dos governos 

militares marcado por um grande desenvolvimento econômico as custas de uma grande desigualdade 

social e endividamento. 

 

10. B 

Assim como no período do governo JK, os governos militares foram marcados pela associação entre o 

capital nacional, público e privado, e internacional. Ambos acarretaram uma grande dívida externa para 

o país e uma grande desigualdade social.  
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Neoliberalismo brasileiro e os BRICS 

Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

Para entender o Brasil neoliberal, primeiramente, é importante compreender as bases desse modelo 

político-econômico e sua transição, tanto no mundo, como no Brasil. A partir desse entendimento, pode-se 

determinar como o modelo de abertura econômica e política e o processo de descentralização da indústria 

brasileira contribuíram para a construção de uma nova lógica capitalista no país. 

 

O modelo neoliberal 

Por liberalismo entende-se uma filosofia política fundada nos princípios da liberdade, igualdade e 

fraternidade, em consonância com os ideais da Revolução Francesa e Iluminismo. É uma ideologia que 

defende a liberdade individual frente ao poder e controle estatal. O Liberalismo econômico é essa liberdade 

individual no campo econômico, todavia, em 1929, o modelo mostrou sua falência, ano esse que ficou 

conhecido como da Grande Depressão. A partir de 1933, o presidente dos Estados Unidos da América, 

Franklin Delano Roosevelt, iniciou uma série de programas com o objetivo de recuperar a economia norte-

americana após a crise liberal. Esses programas originaram o plano New Deal. A base do Estado Keynesiano 

começa a ser delimitada, consistindo em uma política econômica praticamente oposta ao modelo liberal. O 

Estado é o grande interventor na economia, no estímulo à contratação de trabalhadores e na seguridade 

social, incentivando o consumo, aquecendo a produção industrial, agrícola e de serviços, nos mais diversos 

níveis. O sucesso do modelo logo inspirou os países da Europa a também adotarem os ideais de Keynes, 

principalmente após a 2ª Guerra Mundial, que foram expressos no conhecido Estado de Bem-Estar Social. 

Contudo, na década de 1970, o modelo começava a mostrar seu esgotamento, principalmente pelo alto custo 

de um Estado interventor. Assim, inspirado pelos ideais da Escola de Chicago, observa-se o surgimento de 

um novo modelo político-econômico baseado no Estado Mínimo. Os preceitos liberais econômicos retornam, 

mas não significam a ausência do Estado. Esse ainda se faz presente através do controle dos juros, do 

câmbio, da disciplina fiscal e, principalmente, nos momentos de crise econômica. Assim, o modelo Neoliberal, 

representado pelo governo de Ronald Reagan (EUA) e Margaret Thatcher (Reino Unido), surge como solução 

para o Estado sobrecarregado. 

 

Abertura Econômica Brasileira 

O Estado brasileiro, desde Getúlio Vargas (1930) até o final da Ditadura Militar (1985), é o responsável 

pelo processo de industrialização. Todavia, com a crise econômica, na década de 1980, observa-se o fim 

desse período. É possível dizer que isso não ocorre apenas no Brasil. É um colapso do modelo keynesiano. 

Em meio à necessidade de reestruturação, inicia-se o processo de abertura política e econômica do país. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-neoliberalismos-brasileiro-e-os-brics
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Esse processo foi marcado pela aplicação do Consenso de Washington – conjunto de medidas 

macroeconômicas, para promover o desenvolvimento econômico e social, que representam a concepção do 

Estado Mínimo. Entre as regras preconizadas por esse plano estão: ajuste fiscal, reforma tributária, juros e 

câmbio de mercado, abertura do mercado para investimentos estrangeiros, eliminando as restrições ao livre 

mercado e incentivando os modelos de privatizações, bem como a desregulamentação e desburocratização 

da máquina estatal. Dentre essas medidas, pode-se afirmar que a reforma tributária foi a única a não ser 

seguida. 

 

O Período Collor (1990) a FHC (2002) 

Esse período é marcado pela implementação das recomendações do Consenso de Washington. É 

quando surgem as ondas de privatizações das estatais brasileiras, e, consequentemente, das agências 

reguladoras, flexibilização das leis trabalhistas, maior abertura do mercado nacional para produtos, capitais 

e serviços internacionais, além de uma redução de investimentos em setores sociais. Tudo conforme o 

manual de instruções neoliberal. O rápido processo de privatização a que alguns setores estratégicos foram 

expostos, como o sistema de transportes, energia e mineração, geraram críticas. Os recursos captados com 

o processo de privatização, que deveriam servir para diminuir a dívida pública, foram rapidamente minados, 

pois a política de juros altos, para conter a inflação e atrair os investimentos externos, elevou o valor da 

dívida para níveis superiores àqueles arrecadados com a venda do patrimônio público. 

 

Desconcentração Espacial das Indústrias 

O Estado é mínimo, mas se faz presente. Essa frase representa bem o processo de desconcentração 

espacial das indústrias, o qual sofreu um efeito catalisador com a chamada Guerra Fiscal. Uma vez que o 

governo federal não é mais o agente nesse processo, os estados passam a disputar o interesse das 

empresas privadas e, principalmente, das transnacionais, quanto ao local da instalação de seus parques e 

centros produtivos. Assim, os governos estaduais oferecem incentivos e mesmo renúncias fiscais, no intuito 

de hospedar os empreendimentos, além do fornecimento de terrenos em posições estratégicas e da 

formação dos polos industriais ou tecnopolos. Gradativamente, pode-se observar uma migração das 

grandes companhias em direção às chamadas Cidades Médias, devido à evolução das técnicas e dos meios 

de transporte e comunicação, junto com a necessidade de uma mão de obra mais barata e pouco 

sindicalizada. A tendência é a formação de regiões especializadas em setores produtivos específicos, como 

o automobilístico, o industrial de base, entre muitos outros. 

 

BRICS 

Imediatamente após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos se tornam a única potência econômica, 

militar e tecnológica. Com o tempo, apenas sua hegemonia militar se mantém, uma vez que outros países o 

alcançaram econômica e tecnologicamente, constituindo, assim, uma multipolaridade econômica, embora 
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desequilibrada, em razão da superioridade do poder militar norte-americano frente a outros países. Apenas 

a China está investindo no setor militar de forma a alcançar os Estados Unidos, nos próximos anos. É nesse 

contexto que o acrônimo BRIC, criado em 2001 pelo economista inglês Jim O’Neill, faz sentido. Todos esses 

países seguiram alguns pontos da cartilha do Consenso de Washington, mesmo que uns de forma mais 

prudente e gradativa que outros, como China e Índia, ao contrário do Brasil, o qual realizou essa transição de 

forma rápida. O termo corresponde aos quatro países Brasil, Rússia, Índia e China. A partir de 2011, quando 

a África do Sul (South Africa) ingressou nesse acordo inter-regional, houve o acréscimo do “S” maiúsculo ao 

final da sigla, compondo o termo BRICS. O grupo, embora realize encontros anuais, ainda não forma um bloco 

econômico. A crescente influência desse grupo de economias emergentes apresenta novas tensões, 

principalmente no caso dos recursos naturais, uma vez que tanto os países industrializados mais ricos 

quanto os países membros do grupo necessitam competir por recursos naturais do planeta para sustentar 

seu crescimento, o que ajuda a explicar, inclusive, o comportamento da China ao se alinhar com a África do 

Sul e Brasil, principalmente quanto à fonte de matéria-prima, enquanto seus acordos com a Rússia, nesse 

sentido, só avançaram em 2014, com a crise da Criméia, que afastou o Kremlin do oeste europeu e o 

aproximou do leste asiático. 

 

Quer assirtir um vídeozinho sobre o assunto? Só clicar aqui! 

  

http://bit.ly/2YFoPHS
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Exercícios 

 

1. A questão está relacionada ao gráfico e ao texto apresentados. 

 

 
Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/sgm/galerias/arquivos/plano_duo_decenal/estudos_economia_setor_mineral/P01_RT03_Perspectiva

s_de_evoluxo_das_trocas_setoriais_entre_as_economias_brasileira_e_mundial_a_ mxdio_e_longo_prazos.pdf 

 

Desde 2007, os produtos básicos sinalizam uma estabilização no quantum importado, apresentando 

pequena variação entre as quantidades máxima e mínima em cada ano. Por sua vez, os produtos 

semimanufaturados, após período de estabilidade, começam a mostrar tendência de crescimento. 

Enquanto isso, as quantidades importadas de produtos manufaturados tiveram crescimento contínuo 

e foram fortemente aceleradas nos dois últimos anos, impulsionadas pela demanda doméstica e pela 

forte valorização do real. 
Disponível em:http://www.aeb.org.br/userfiles/file/AEB%20%20Radiografia%20Com%C3%A9rcio%20Exterior%20Brasil.pdf. 

Adaptado 

A leitura das características do comércio internacional do Brasil em dois momentos (1995 e 2007) 

permite concluir que: 

a) somente uma maior nacionalização da economia permitirá ao Brasil superar o atraso tecnológico, 

que o torna dependente da importação de produtos industrializados. 

b) mesmo com os esforços desenvolvimentistas do Estado, o Brasil conserva sua vocação agrícola, 

já que a exportação de commodities é suficiente para custear a importação de produtos 

industrializados. 

c) embora o Brasil se equipare em termos de competitividade com outros países industrializados, o 

forte crescimento do mercado interno exige a importação de manufaturados. 

d) apesar da posição do Brasil na Nova Divisão Internacional do Trabalho, o país ainda mantém a 

dependência na importação de produtos de alto valor agregado. 

e) o fato de as atividades industriais manterem-se fortemente concentradas explica a baixa 

produção e a necessidade de importação de bens manufaturados. 
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2. O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve a projeção de crescimento do Brasil em 2013, mas 

reduziu a de 2014. Se o crescimento de 2,5% se confirmar em 2014, esse será a menor alta entre os 

emergentes. Apesar de a projeção ter sido cortada, a Índia deve crescer 5,1% em 2014 e 3,8% em 2013. 

As projeções para o PIB da China também foram reduzidas, e o documento diz que o país asiático terá, 

nos próximos anos, um ritmo menos intenso de crescimento do que vinha registrando. Em 2013, a 

previsão de crescimento da economia baixou de 7,8% para 7,6%. No ano que vem, foi reduzida de 7,7% 

para 7,3%. No caso da Rússia, o PIB deve crescer 3% em 2014 e 1,5% em 2013. O documento ainda 

calcula uma alta de 2,9% da economia da África do Sul em 2014 e de 2% em 2013. Os países 

emergentes, ressalta o FMI, estão registrando crescimento menor e devem contribuir menos com o 

avanço do PIB mundial neste ano e nos próximos. As taxas de expansão desses mercados estão em 

torno de três pontos porcentuais abaixo do que eram em 2010, com Brasil, Índia e China respondendo 

por dois terços do declínio. No caso do Brasil e Índia, o relatório destaca que parte da desaceleração 

se deve a uma infraestrutura insuficiente, que limita uma maior expansão da atividade, além de 

questões regulatórias. 
 Agência Estado, 8-10-2013. 

De acordo com o texto, podemos afirmar que 

a) os países emergentes apresentarão as menores taxas de crescimento econômico entre os países 

industrializados. 

b) o grupo dos BRICs terá uma expansão econômica, mesmo que em menor nível que o previsto, 

mas ajudará o crescimento da economia mundial. 

c) a China será o país com o menor crescimento da Ásia, uma vez que o Japão e a Índia estão entre 

os maiores PIBs do mundo. 

d) a infraestrutura é a principal responsável pela crise econômica vivenciada pelos países do bloco 

dos BRICS. 

e) Os BRICS, mesmo apresentando crescimento menor, irão liderar a economia mundial nos 

próximos anos. 

 

 

3. Em um passado muito próximo, mais precisamente na década de 90, assistimos, no Brasil e em outros 

países subdesenvolvidos, à aplicação de uma prática que nasceu na Inglaterra e nos Estados Unidos, 

mais precisamente nos governos dos presidentes Margarete Thatcher e Bush. Baseava-se na política 

de que tudo que é público não presta ou dá prejuízo. Assim, a saída para o problema eram as 

privatizações e as restrições às políticas sociais e trabalhistas. Atualmente, em nosso país, devido às 

mudanças políticas em nível de governo federal, estamos assistindo a uma tentativa de retomada 

dessa política denominada 

a) reformista. 

b) neoliberal. 

c) marxista. 

d) globalizante. 

e) mundializante 
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4. O fundamento da nova ordem econômica é a liberdade dos indivíduos. Mas o que se vê é sua 

destruição: a violência do desemprego, a precariedade da sobrevivência física, o medo da insegurança: 

o homem passou a temer o futuro. O reinado do mercado implica o reinado do consumidor, o 

substituto comercial (despolitizado) do cidadão: o bem público é o bem privado, a coisa pública é a 

coisa privada. Dizem que as fronteiras entre Estados já não funcionam, mas os trabalhadores não têm 

livre trânsito. Ao livre fluxo de mercadorias (no sentido Norte-Sul) e do capital não corresponde o livre-

trânsito de homens; a mão-de-obra farta das antigas colônias e os conflitos religiosos, estimulados, 

alimentam na Europa e em todo o mundo políticas migratórias racistas e discriminatórias. Importam-

se empresas e mercadorias; exportam-se empregos e territórios. E, em nome do mercado e da 

liberdade, do livre-câmbio e do neoliberalismo, temos o monopólio absoluto ou mais perfeito (e não 

estamos em face de uma contradição em termos): 

 

O monopólio estatal pelo Estado único. 

O monopólio da economia. 

O monopólio do mercado. 

O monopólio dos valores. 

O monopólio da informação e, finalmente, o monopólio da violência e da guerra. 
(Roberto Amaral, Civilização e barbárie. Texto editado) 

No Brasil, as ideias relacionadas à “nova ordem econômica”, ao “reinado do mercado” e à “exportação 

de empregos”, às quais o autor do texto se refere, caracterizaram “Planos Econômicos” nos governos 

dos presidentes 

a) Fernando Collor e de Fernando Henrique Cardoso. 

b) Juscelino Kubitschek e Luiz Inácio Lula da Silva. 

c) João Batista Figueiredo e Jânio Quadros. 

d) João Goulart e Fernando Collor. 

e) José Sarney e Itamar Franco 

 
 

5. Entre 2000 e 2014, o crescimento médio da América Latina foi de 3,3%. O Brasil, representando cerca 

de 38% do Produto Interno Bruto - PIB - da região em 2014, teve o mesmo crescimento médio. 

Observando as taxas de crescimento desde o início dos anos 2000, após baixo crescimento no início 

do período, houve anos de crescimento relativamente alto [...]. 
Disponível em: IBGE. Síntese dos indicadores sociais. Uma análise das condições de vida da população brasileira. 

Rio de Janeiro. 2015. p. 80. 

Quando há condição de crescimento econômico dos países, geralmente, também há variação dos 

índices econômicos e sociais desses países. Considerando o trecho do documento do IBGE, acima, 

pode-se concluir acertadamente que entre os anos 2000 e 2014 

a) a economia de alguns países da América Latina cresceu, mas no Brasil houve um significativo 

aumento do desemprego. 

b) a desigualdade de rendimentos mostrou queda com diminuição do índice de Gini. 

c) ocorreu um processo de desindustrialização no Brasil, com o fechamento de indústrias e fábricas. 

d) a instabilidade política e as oscilações da economia global levaram o Brasil a uma das maiores 

recessões de sua história. 

e) a recessão econômica possibilitou a melhor distribuição de renda devido a necessidade de 

incentivo ao mercado consumidor. 
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6. “O processo de privatização das indústrias de base, setor de distribuição de energia e de outros 

setores que praticamente sempre foram controlados pelo Estado brasileiro, foi um fato marcante na 

década de 1990.” 

Sobre esse assunto, é possível afirmar que: 

a) As privatizações ocorridas nesse período foram decorrentes da aplicação de uma política 

econômica marxista, de caráter “neo-socialista”, posta em prática por setores ligados ao sistema 

financeiro internacional. 

b) O sistema TELEBRÁS foi a primeira empresa a ser privatizada na década referida, tendo sido 

dividido em mais de 10 empresas de telefonia fixa e móvel. 

c) Um dos argumentos utilizados como justificativa para as privatizações foi o de que as empresas 

eram ineficientes, pouco competitivas e davam prejuízos. Assim, a venda dessas empresas 

diminuiria os gastos do governo. 

d) Antes de serem privatizadas as empresas estatais que não se mostravam muito rentáveis eram 

gradativamente reformuladas com objetivo de aumentar a produtividade. 

e) As privatizações das indústrias de base ocorreram como aplicação de uma ideologia, segundo a 

qual a participação do Estado na economia tem que ser máxima, sobretudo em setores que não 

apresentem déficit financeiro. 

 

 

7. “Não há sociedade, só indivíduos”. 
Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica 

 

Primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro na história da Inglaterra, de 1979 a 1990, 

Thatcher recebeu do então presidente norte-americano, Ronald Reagan, o título de “o homem forte do 

Reino Unido”. Indicada pelo Partido Conservador, suas decisões firmes marcaram a adoção de uma 

política neoliberal e o fim do modelo, então praticado, conhecido como Welfare State.  

Com relação a esse novo modelo de governo, assinale a alternativa correta. 

a) Privatização de empresas estatais, em que produtos e serviços considerados estratégicos para a 

soberania nacional são submetidos à lógica do mercado internacional, permitindo um aumento 

dos gastos públicos em saúde e educação.    

b) Retomada de uma política econômica sustentada por economistas, como Hayek e Friedman, 

defendendo a absoluta liberdade econômica, mas com preocupações voltadas para a distribuição 

da riqueza nacional.    

c) Possibilidade de que países em desenvolvimento melhorassem seus quadros sociais, com o 

aumento de empregos para a classe trabalhadora, graças à atuação de empresas transnacionais 

em diversos setores.    

d) Corte de gastos no setor social, aumento do desemprego, endurecimento nas negociações com 

os sindicatos, elevação das taxas de juros e fim da intervenção estatal, dando total liberdade aos 

setores financeiro e econômico.    

e) Nova diretriz de governo adotada por Thatcher, na Inglaterra, não foi implementada pelos líderes 

de outras nações, que criticavam as desigualdades sociais geradas pela adoção desse modelo 

econômico.    

 

 



 
 

 

 

8 

Geografia 
 

8. O neoliberalismo dos tempos atuais é tanto uma política econômica voltada para a consolidação do 

"Estado mínimo", quanto um programa ideológico que prega a adesão de todos a seus princípios. 

Estes dois aspectos do neoliberalismo convergem para: 

a) a mundialização do padrão fordista de produção industrial;    

b) a reemergência do Estado do Bem-Estar Social, em escala planetária;    

c) o surgimento do fenômeno da globalização;    

d) as metamorfoses do trabalho, mediante sua precarização, flexibilização e descentralização;    

e) a hegemonia britânica inaugurada pelo governo Thatcher.    

 

 

9. Nos últimos anos, o Brasil experimentou um amplo processo de privatização da economia. Sobre esse 

processo é correto afirmar que: 

a) constituiu uma resposta do Estado brasileiro à necessidade de se tornar mais ágil nas questões 

que lhe competem e, também, às pressões keynesianas, que não acompanham a tendência 

internacionalmente imposta. 

b) diminuiu o índice de desemprego no país pelo fechamento de postos de trabalho, uma das 

exigências do capital privado para se tornar competitivo em nível mundial. 

c) fortaleceu a presença do Estado brasileiro dentro das fronteiras políticas nacionais em relação 

tanto ao capital especulativo quanto ao produtivo, que interferem na economia do país. 

d) contribuiu para uma expressiva diminuição da participação do capital estrangeiro na economia 

brasileira, no setor produtivo e naqueles de prestação de serviços, anteriormente considerados 

monopólio do Estado. 

e) fortaleceu os laços político-econômicos em detrimento dos interesses da sociedade, tais como, 

investimentos nos setores essenciais como educação e saúde. 

 

 

10. O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) buscou dar continuidade à 

estabilização econômica iniciada com o Plano Real (1994), baseada na redução do déficit público por 

meio da reforma constitucional visando reduzir a participação do Estado na economia, e de um 

programa de privatização das estatais, sobretudo no setor de telecomunicações, energia e siderurgia. 

Tais medidas tiveram como consequência: 

a) a desvalorização da moeda nacional devido às privatizações e a consequente inflação que afetou 

diretamente a população mais pobre, acentuando as desigualdades sociais que colocaram o país 

com uma das concentrações de renda mais acentuada do mundo. 

b) o controle da inflação e a redução da concentração de renda, contudo a concorrência dos 

produtos internacionais acabou gerando um grande número de falências de empresas nacionais, 

além do desemprego, principalmente no setor industrial. 

c) o aumento da capacidade de investimento do país em grandes projetos de infraestrutura como 

as usinas hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, além de renovar a malha rodoviária brasileira por meio 

de obras de duplicação das principais vias. 

d) a depreciação do valor de mercado das empresas de telefonia, energia e siderurgia que 

precarizaram seus serviços e perderam a competitividade quando comparadas aos seus antigos 

modelos estatais. 
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e) a maior eficiência no setor de serviços essenciais à indústria, como rodovias, energia elétrica, 

telefonia móvel e internet, elevando o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 10% ao ano 

entre 1997 e 2002, sendo este período conhecido como "o espetáculo do crescimento1’. 

 

Questão contexto 

 

 

A partir da charge discorra sobre o neoliberalismo apontando em sua resposta a relação existente entre as 

crises e as privatizações. 
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Gabarito 

 

1. D 

Na relação comercial externa, o Brasil é um importante exportador e importador, que apesar de ter 

alcançado a posição de país emergente ainda é muito dependente de produtos industrializados, em 

especial os manufaturados, por não deter tecnologia nacional em grande escala. 

 

2. B 

O texto aponta uma queda do desenvolvimento econômico previsto para os países que compõem o 

BRICS entre 2013 e 2014. Dentre as causas deste declínio pode-se citar as altas taxas de investimento 

dos governos, a produção voltada para atender o mercado externo, questões políticas e outras. Mas a 

desaceleração do crescimento não significa que este grupo de países deixa de ser importante e 

contribuir para a economia mundial. 

 

3. B 

O neoliberalismo consiste na redução da intervenção do Estado na economia com maior ênfase para a 

iniciativa privada. Entre as medidas mais frequentes, a privatização das empresas estatais, menor 

protecionismo maior abertura da economia para o comércio exterior e flexibilização da legislação 

trabalhista. 

 

4. A 

O texto aponta características do modelo neoliberal que marcou os governos de Collor e FHC no Brasil, 

ambos ocorridos nos anos iniciais da Globalização (Nova Ordem Mundial). Cabe destacar que nestes 

governos a economia e o mercado passam a ser privilegiados frente às outras demandas, como a social, 

que com a privatização de algumas empresas acabou sendo um problema devido à falta de empregos. 

 

5. B 

Na década de 2000, países da América Latina como o Brasil tiveram um crescimento do PIB maior que 

a medida da década anterior. O aumento dos preços das commodities está entre uma das causas 

principais. Assim, o crescimento econômico do país, com a queda do desemprego, a valorização real dos 

salários, a adoção de programas sociais e o crescimento da classe média, reduziu a desigualdade de 

renda, melhorando a posição do país no índice de Gini (mais próximo de zero, melhor). 

 

6. C 

A lógica neoliberal surgiu fazendo um contraponto a lógica keynesiana que a precedeu, dessa forma, 

visava uma menor intervenção do Estado na economia tendo por objetivo uma maior liberdade de ação 

empresarial, além disso visava a redução dos gastos públicos no setor de infraestruturas e outros que 

contribuíram para que muitas empresas estatais fossem privatizadas.  

 

7. D 

Pode-se afirmar que o neoliberalismo tem dois, lados, um positivo, para o setor econômico e empresarial, 

e outro negativo, para o setor social e para os trabalhadores, estes últimos que sofrem impactos 

relacionados principalmente à flexibilidade do trabalho e dos direitos trabalhistas.  
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8. D 

O neoliberalismo possui estreita ligação com as transformações que a esfera do trabalho tem passados 

nos últimos anos, a qual tem passado por profundas transformações que desfavorecem o trabalhador e 

favorece a iniciativa privada. 

 

9. E 

Na lógica neoliberal os interesses particulares são postos acima dos interesses coletivos, tais como o 

investimento nos setores de educação e saúde, visando uma maior rentabilidade e expansão econômica. 

 

10. B 

O  governo manteve o objetivo de controle da hiperinflação a partir do saneamento de contas públicas e 

da abertura da econômica, que por sua vez gerou estabilização da economia e atração de investimentos 

estrangeiro diretos e indiretos, que se manifestaram na perda de competitividade da indústria brasileira. 

 

 

Questão Contexto  

O neoliberalismo surge na década de 1970, mas é adotado no Brasil a partir da década de 1990, após um 

período de estagnação e grande endividamento do país. Essa doutrina econômica e política que retoma os 

fundamentos do liberalismo teve como alguns de seus principais expoentes Milton Friedman e F. Von Hayec 

e como um de seus argumentos a ideia de que as crises econômicas são causadas devido à intervenção do 

Estado e acabam, em alguns casos, se desdobrando em uma crise política, e portanto, dentre as soluções, 

encontram-se as privatizações como forma de reduzir os gastos públicos e apresentar para a sociedade os 

direitos como privilégios, visto que passam a ser custeados individualmente. Cabe ressaltar que para que 

essa liberdade econômica exista muitas vezes a liberdade política da sociedade é restrita através do aparato 

estatal.  
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Café e indústria no Estado de São Paulo 

 

Resumo 

 

o ciclo do café  

A atividade cafeeira surge no século XVII no Brasil, mas teve sua fase mais vigorosa no século XIX. O 

café foi fundamental para o Brasil, pois foi nesse período que pode-se dizer que a consolidação do território 

nacional e o povoamento ocorreu efetivamente, sem falar na importância que a atividade teve como motor 

da economia e o início do processo de industrialização.  

O desenvolvimento da produção do café leva ao crescimento das áreas separadas para a plantação 

dessa cultura, que se expande e organiza ao redor das ferrovias, com o objetivo de facilitar o escoamento 

para a exportação. A introdução dessa cultura pelo interior, principalmente da região Sudeste, permitiu que 

essa região tivesse um maior desenvolvimento e investimento, de forma que mesmo após o declínio do ciclo 

do café, a região Sudeste assegurou a supremacia na economia nacional, devido a melhor infraestrutura 

disponível, fruto das riquezas oriundas da atividade cafeeira, que foi investida na indústria. 

 

Industrialização 

Para entender a industrialização do Brasil é necessário voltar ao ciclo do café, que foi o motor inicial 

para que esse processo ocorresse. Até o início da década de 1930, o espaço geográfico brasileiro foi 

estruturado exclusivamente ao redor do modelo primário-exportador, fazendo com que a configuração das 

atividades econômicas agropecuárias fossem dispersas e com rara ou ausente interdependência entre si. A 

partir do crescimento da economia cafeeira, o processo de urbanização se intensificou, principalmente no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, com o objetivo de facilitar o escoamento da produção e a distribuição, através 

da ampliação das linhas férreas. Com o fim da escravidão e a chegada dos imigrantes, o mercado 

consumidor cresceu consideravelmente, o que possibilitou a produção para o mercado interno e o 

desenvolvimento das indústrias. A concentração da riqueza na região Sudeste, devido a riqueza oriunda do 

café, fez com que as indústrias também se concentrassem na região aumentando as disparidades inter-

regionais.  

Dentre os fatores que beneficiaram a concentração industrial na região Sudeste podem ser 

destacadas: 

• Concentração de infraestrutura de energia, comunicação e, sobretudo, transportes 

• Concentração de mão de obra qualificada (lembrando a entrada de mão de obra estrangeira, em 

sua maior parte, já qualificada para os serviços fabris); 

• Concentração de mercado consumidor; 

• Rede bancária desenvolvida, por conta da presença de centros de produção de café. 
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Exercícios 

 

1. A industrialização, no Brasil, provocou profundas transformações na organização do espaço.  

Baseando-se nessa afirmativa, pode-se dizer: 

(01) No período do governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil atingiu um estágio de desenvolvimento 

e independência econômica que possibilitou a consolidação do seu parque industrial. 

(02) O período do "milagre econômico" caracterizou-se pela concentração industrial, pela produção 

de bens de consumo duráveis e pelo aprofundamento dos desníveis regionais. 

(04) O crescimento econômico brasileiro, nas décadas de 70/80 deste século, está associado ao 

crescimento da sua dívida externa. 

(08) Ao se industrializar, o Brasil conseguiu crescer economicamente e promover o seu 

desenvolvimento. 

(16) A indústria automobilística brasileira consolidou a formação do complexo industrial de São Paulo. 

Soma: (     ) 
 
 

2. As migrações internas no Brasil na década de 1990 mantiveram algumas tendências observadas 

durante a década de 1980, ou seja: 

I. queda do movimento interno migratório em direção à região Sudeste e, particularmente, às 

metrópoles; 

II. diminuição do crescimento populacional do município de São Paulo, que nas décadas anteriores 

destacou-se como o principal pólo de atração da população; 

III. permanência do vetor migratório em direção à Amazônia. 
(Adas Melhem. "Panorama Geográfico do Brasil". São Paulo: Moderna, 1998. p. 535.) 

Dentre os fatores que explicam essas tendências pode-se citar a 

a) crescente concentração fundiária e o incentivo à exploração madeireira na região Norte. 

b) desconcentração industrial e a busca de novas fronteiras agropecuárias. 

c) crise econômica da década de 1980 e o agravamento da seca no sertão nordestino. 

d) mecanização da agricultura e programas governamentais de assentamentos rurais. 

e) decadência industrial no Estado de São Paulo e abertura de novas estradas na Amazônia. 

 
 

3. No último quartel do século XX, particularmente na década de 90, uma nova forma de organização 

empresarial tem agregado os centros de formação de pessoal de alto nível às unidades de produção 

e de serviços, empregando os mais modernos recursos de microeletrônica. Em tais centros estão se 

implantando atividades de alta tecnologia, como em Campinas e São José dos Campos, na região 

Sudeste do Brasil. Qual a denominação dada a esses centros? 

a) centros megalopolitanos 

b) centros-acrópoles 

c) regiões metropolitanas 

d) tecnopólos 

e) edifícios empresariais urbanos 
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4. Qual das alternativas a seguir apresenta o grupo de setores industriais com maior difusão espacial na 

seção Oeste representada no mapa adiante? 

 

a) Gráfico e de madeira. 

b) Mecânico e de ouro. 

c) Químico e de borracha. 

d) Alimentar e de vestuário. 

e) Têxtil e de transporte. 

 
 

5. Considere o mapa a seguir. 

 
Os algarismos I e II representados no mapa do Estado de São Paulo correspondem, respectivamente, 

aos eixos da industrialização que se expandiu para as regiões 

a) do Vale do Paraíba e Sorocaba (vias Dutra e Castelo Branco), onde predominam indústrias bélicas, 

têxteis e agroindústrias. 

b) de Sorocaba e Campinas-Ribeirão Preto (vias Castelo Branco e Anhangüera-Bandeirantes), com 

indústrias diversificadas e agroindústrias. 

c) do ABCD-Baixada Santista e Campinas (vias Anchieta-Imigrantes e Bandeirantes), com centros 

poliindustriais. 

d) do Vale do Paraíba e ABCD-Baixada Santista (vias Dutra e Imigrantes), com predomínio das 

montadoras de automóveis, autopeças, indústrias metalúrgicas e químicas. 

e) do ABCD-Baixada Santista e Sorocaba (vias Anchieta-Imigrantes e Castelo Branco), com 

destaque para as indústrias metalúrgicas, automobilísticas, siderúrgicas, de móveis e têxteis. 
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6. A região de Campinas tem apresentado um intenso crescimento industrial que se destaca no contexto 

nacional pelo: 

a) desenvolvimento da indústria de ponta, estimulado pelos tecnopólos criados a partir de uma 

integração entre comunidade acadêmica e empresariado. 

b) desenvolvimento da agroindústria açucareira decorrente da grande produção local dos canaviais. 

c) desenvolvimento de indústrias tradicionais que utilizam muita mão-de-obra e 

predominantemente associadas ao beneficiamento de matéria-prima local. 

d) grande domínio de capitais nacionais, sendo uma das poucas áreas do país onde as empresas 

transnacionais não atuam. 

e) predomínio da indústria de calçados, responsável pela maior parte da oferta de empregos na 

região. 

 
 

7. "Fábio de Souza, 19, teve mais sorte que seu pai. Na década de 80, Antônio de Souza se cansou da 

vida dura de pequeno agricultor em Sobral, no Ceará, e migrou para São Paulo. Analfabeto, Antônio 

não prosperou e teve de voltar para o Ceará. Seu filho não vai precisar se esforçar tanto para buscar 

emprego numa fábrica. A indústria está chegando ao sertão." 
("Folha de S. Paulo" 19/09/99.) 

 
As histórias de Antônio e Fábio de Souza mostram duas fases da organização da atividade industrial 

no território brasileiro. São elas, respectivamente, a: 

a) centralização industrial na região Sudeste e a dispersão da atividade industrial para regiões de 

custos mais baixos. 

b) descentralização do parque industrial sulista e o aumento da industrialização nordestina. 

c) concentração industrial em São Paulo e a transferência da indústria de alta tecnologia para o 

Nordeste. 

d) concentração da indústria de base no sudeste e a dispersão da indústria da construção civil. 

e) dispersão da atividade industrial, durante o milagre brasileiro, e a centralização de unidades 

produtivas no período Collor. 

 
 

8. O crescimento industrial do Brasil que ocorreu a partir de 1930 foi concentrado espacialmente, 

principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os fatores explicativos para essa concentração, é 

correto citar, EXCETO: 

a) a existência de um mercado consumidor concentrado, representado pela presença de uma 

numerosa classe média urbana. 

b) o fornecimento de energia elétrica e a existência de uma rede ferroviária eficiente para a época. 

c) a existência de uma legislação trabalhista respeitada e reguladora das relações capital-trabalho. 

d) a disponibilidade de capitais financeiros, de casas comerciais e de uma rede bancária. 

e) a presença de um contingente de mão-de-obra disponível para ser incorporada pelas novas 

atividades. 
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9. A seguir tem-se descrição de características das fases da industrialização paulista. Relacione as fotos 

I, II e III aos estabelecimentos industriais típicos de cada fase. 

 

 
 

1. Extensas áreas para estoque de matérias-primas e produtos. 
2. Diminuição do emprego industrial e flexibilização do trabalho. 
3. Início da industrialização na cidade. 
4. Acentuada industrialização da região metropolitana. 
5. Auge da dispersão territorial das indústrias. 
6. Uso predominante do transporte ferroviário. 
 
a) Foto I: 1 e 2; Foto II: 3 e 5; Foto III: 4 e 6 

b) Foto I: 1 e 3; Foto II: 2 e 5; Foto III: 4 e 6 

c) Foto I: 2 e 5; Foto II: 1 e 6; Foto III: 3 e 4 

d) Foto I: 3 e 6; Foto II: 1 e 4; Foto III: 2 e 5 

e) Foto I: 4 e 5; Foto II: 2 e 3; Foto III: 1 e 6 
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10. O conhecimento da industrialização no Brasil, isto é, das formas particulares da industrialização no 

Brasil, deve estar, explícita ou implicitamente, apoiado na análise das relações entre o café e a 

indústria. E a análise correta dessas relações é impossível se considerarmos café e indústria como 

elementos opostos. É indispensável reunir café e indústria como partes da acumulação de capital no 

Brasil; mais precisamente, como partes das novas formas de acumulação cuja formação encontra as 

suas origens na década de 1880 a 1890. 
(Sérgio Silva, Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil) 

 
No contexto do Brasil da passagem do século XIX para o XX, acerca das relações entre a produção 

cafeeira e a indústria, é correto considerar que 

a) o avanço da produção industrial foi inversamente proporcional ao crescimento da produção 

cafeeira, uma vez que a entrada de recursos derivada da exportação de café era reaplicada apenas 

na produção cafeeira. 

b) a ampliação do trabalho livre permitiu que parcelas dos capitais acumulados fossem investidas 

nas atividades industriais, desse modo, a economia cafeeira e a indústria fazem parte de um 

mesmo processo de desenvolvimento. 

c) os empresários ligados à produção e exportação do café tinham representação política 

hegemônica e seus interesses eram defendidos pelo Estado brasileiro, que impedia a inversão de 

capitais cafeeiros na indústria. 

d) os interesses dos cafeicultores e os dos industriais eram excludentes, visto que, com a expansão 

cafeeira, as maciças exportações desse produto atrapalharam os investimentos na indústria. 

e) a exportação cafeeira atrelou o comércio externo brasileiro às importações de produtos 

industrializados da Europa e dos Estados Unidos, impedido o desenvolvimento da indústria no 

Brasil antes de 1930. 
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Gabarito 

 

1. 02 + 04 + 08 + 16 = 30 

A única afirmativa incorreta é a (01), pois durante o governo JK o Brasil não era independente 

economicamente, pelo contrário, dependia do investimento externo para o desenvolvimento industrial 

do país (tripé econômico). 

 

2. B 

As migrações internas ocorridas no Brasil entre 1980 e 1990 tem relação com o desenvolvimento 

econômico da região Nordeste (migração de retorno) e com a busca por novas áreas agricultáveis, 

alcançando o Cerrado e a Amazônia. 

 

3. D 
Com a desconcentração industrial pela qual passaram os tradicionais centros urbanos, houve uma 

mudança nas unidades de produção, algumas destas foram transformadas em tecnopólos, áreas de 

desenvolvimento de pesquisas e produção de tecnologia de ponta. 

 

4. D 
No lado oeste do estado de São Paulo, ou seja, no interior do estado, há uma concentração de indústrias 

do segmento alimentar e de vestuário, em localidades como, Marília e São José do Rio Preto. 

 
5. E 

O mapa mostra dois eixos de expansão industrial do estado de São Paulo. O eixo I refere-se à região do 

ABCD paulista e à Baixada Santista e o eixo II à Sorocaba, regiões industriais que corresponde, 

respectivamente, à uma área industrial tradicional e uma área industrial mais recente. 

 
6. A 

Campinas se destaca nacionalmente como um importante tecnopólo devido à concentração de 

institutos de desenvolvimento tecnológico e empresas da região, onde são desenvolvidas pesquisas 

que contribuem para o crescimento industrial e econômico brasileiro.  

 
7. A 

A questão aborda o desenvolvimento desigual das regiões brasileiras, em que inicialmente a região 

Sudeste, em especial o eixo Rio-São Paulo se destacou por conta do seu grande desenvolvimento 

industrial e econômico, o que por sua vez contribuiu para atrair grandes contingentes migratório de 

outras regiões brasileiras. Já a partir da década de 1980 as outras regiões começaram a se desenvolver 

industrialmente, com destaque para a região Nordeste, o que levou à uma diminuição da migração da 

população desta região para o Sudeste. 

 
8. C 

A única afirmativa que aponta uma causa incorreta do crescimento industrial do Rio de Janeiro e de São 

Paulo é que afirma que foi por conta da existência nestas localidades de uma legislação trabalhista 

respeitada e reguladora, contudo, apesar da existência desta legislação nem sempre ela era respeitada 

na relação trabalhista e além disso, ela não estava restrita apenas a esses dois estados. 

 

9. D 

A questão aponta três distintos momentos da industrialização paulista e suas respectivas 

características. Um primeiro momento marcado por uma rápida instalação de indústrias, um segundo 



 
 

 

 

8 

Geografia 
 

momento caracterizado por uma evolução técnica e das relações de trabalho e um terceiro momento 

onde ocorreu um maior aprofundamento da modernização e flexibilização.  

 
10. B 

A produção cafeeira foi fundamental para o estabelecimento das bases da industrialização brasileira, 

isso porque ela contribuiu para a geração de lucros que passaram a ser investidos em infraestrutura, 

por exemplo, como as ferrovias. Além disso estimulou o crescimento de outras atividades econômicas. 

Quando a venda do café entrou em declínio no século XX houve o desenvolvimento industrial brasileiro 

que aproveitou as bases criadas no ciclo do café. 
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Ritmo, tempo, musculatura nos estudos 

 

Resumo 

 

Se você já assistiu a qualquer aula do GEP, sabe a importância de e como estudar com exercícios. Se 

ainda não sabe disso, confira o vídeo abaixo e se liga nas dicas!! 

 

 

 

Os exercícios servem para você treinar!! Sei que muitos alunos tentam fazer os exercícios e não 

conseguem e o erro acaba desanimando. Isso é porque você está olhando o exercício como uma prova ou 

como uma resposta do seu nível de aprendizado. “Nossa, errei quase toda a lista, não sei nada, vou desistir…”. 

Esse pensamento não faz você evoluir. Ninguém nasce sabendo. Ninguém é aprovado em um curso de 

Medicina sem errar muitas questões. Ninguém obtém a carteira de motorista sem treinar. Se você está 

errando muito, não olhe como uma resposta definitiva, mas entenda que você precisa estudar e aprender mais 

com esses exercícios. O que não pode é deixar de fazer!! 

É importante entender que os exercícios são iguais a um treino físico, em que você deve ficar atento 

ao volume e à intensidade. Se você aumenta o volume, você diminui a intensidade, e vice-versa. No início, 

pode ser interessante que você aumente a quantidade, o volume de exercícios: 20, 30, 40 questões por dia!! 

Você deve fazer mais exercícios daquele assunto e ponto!! Quando mudar a carga de intensidade, sua 

preocupação é outra. Sabe aquela matéria em que você tem muita dificuldade? Selecione questões sobre 

esse assunto do Enem e de vestibulares famosos, como UERJ, Fuvest, Unicamp. É como se você fosse fazer 

um exercício localizado. A qualidade das questões é o objetivo. Você está aumentando a intensidade, então, 

está fazendo exercícios mais difíceis e mais rápido, o que resulta em uma menor quantidade de questões. 

Por fim, crie uma estratégia para não perder tempo nas questões. Se você está demorando mais de 3 minutos 

em uma questão e não vê a solução, pule para outra. Você pode até sinalizar a questão para voltar mais tarde. 

Isso até te ajuda a se lembrar do conteúdo, pois seu cérebro, de certa forma, continua processando essa 

informação. 

https://www.youtube.com/watch?v=l91vujYPoCo
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Todas essas estratégias foram explicadas no vídeo abaixo. Então, se ficou com alguma dúvida, é só 

clicar e conferir. 

 

 

 

 

Como aprender com exercícios 

Procure, também, conversar com outros alunos que estão buscando o mesmo objetivo que você para 

trocar algumas dicas. O que eles estão fazendo para acertar tantas questões? Então, se liga nas dicas dos 

alunos abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MR7VyLgmYdQ
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/570972423265026/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/447510888944514/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/594335867595348/
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A Segunda Guerra Mundial - Antecedentes 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

A Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais trágicos do século XX. Para entender os 

desdobramentos desse conflito, precisamos entender suas origens. Por meio do Tratado de Versalhes, a 

Alemanha foi punida e considerada a principal culpada pela Primeira Guerra. Essa paz punitiva prejudicou a 

economia alemã e reforçou um sentimento de revanchismo, que impulsionou o surgimento do nazismo na 

Alemanha. A partir da ascensão do nazismo e da figura de Hitler, os alemães tinham o objetivo de reconstruir 

e fortalecer a Alemanha.  

Durante toda a década de 1920 e 1930, Hitler defendeu algumas ideias que foram registradas em 

seu livro Minha Luta (Mein Kampf). Entre algumas dessas ideias, podemos citar: 1) Hitler pregava 

abertamente o preconceito contra os judeus (antissemitismo) e atribuía a eles a responsabilidade pelos 

problemas econômicos alemães; 2) defendia um princípio etnocêntrico que afirmava que a raça germânica 

(chamada de ariana) era superior aos outros povos; 3) defendia a formação do novo império (reich) alemão 

a partir da construção de um espaço vital para que a raça germânica pudesse viver. A formação desse 

espaço vital, segundo Hitler, seria realizada em regiões onde havia populações germânicas e regiões onde 

estava o antigo Império Prussiano, que havia sido fragmentado após a Segunda Guerra Mundial. Para 

alcançar esse objetivo, Hitler anexou a Áustria, em 1938, e também os Sudetos (região da Tchecoslováquia 

de população germânica). O outro passo era recuperar territórios que formavam o antigo império prussiano 

e que se tornaram a Polônia após a Primeira Guerra Mundial. Além disso, territórios poloneses separavam a 

Prússia Oriental do restante da Alemanha a partir do chamado corredor polonês. O objetivo alemão era, 

portanto, interligar novamente a Prússia Oriental com a Alemanha. 

Para evitar um possível ataque alemão, a Polônia fez acordos com Inglaterra e França em que ambas 

se comprometiam a defender militarmente a Polônia caso fosse atacada pela Alemanha. A Alemanha 

Nazista, por sua vez, garantiu, em agosto de 1939, um acordo de não agressão com a União Soviética e que 

também estipulava a divisão da Polônia entre as duas nações se o território polonês fosse invadido. A 

invasão da Polônia pelos exércitos de Hitler foi iniciada em  1º de setembro 1939, fato que é apontado como 

estopim da Segunda Guerra Mundial. 

 

Quer assistir um QQD sobre o assunto e ainda baixar um mapa mental? Só clicar aqui!  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-segunda-guerra-mundial-antecendentes
http://bit.ly/31aXpau
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Exercícios 

 

1. "Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior." 

                                         (Winston Churchill, em discurso feito no Parlamento em 21 de agosto de 1941). 

A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira 

Guerra Mundial que contribuíram para alimentar os antagonismos e levaram à eclosão da Segunda 

Guerra Mundial. Entre esses problemas identificamos: 

a) crescente nacionalismo econômico, aumento da disputa por mercados consumidores e por áreas 

de investimentos. 

b) desenvolvimento do imperialismo chinês na Ásia, com abertura para o Ocidente. 

c) os antagonismos austro-ingleses que giraram em torno da questão Alsácia-Lorena. 

d) oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de 

nacionalismo. 

e) a divisão da Alemanha que levou a uma política agressiva de expansão marítima. 

 
 

2. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a 

propaganda contra os que foram considerados os inimigos internos da nação germânica. O cartaz 

abaixo é um exemplo dessa política. Um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz é: 

a) antissemitismo   

b) anticapitalismo   

c) anticomunismo   

d) antiamericanismo   

e) anticomunismo 
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3. Observe os dois cartuns. 

 

 

 

Sobre as imagens, é correto afirmar que 

a)  a assinatura do acordo de não agressão entre Hitler e Stalin, em 1939, é o último movimento 

alemão para trazer a União Soviética para o seu lado, uma vez que os planos anteriores foram 

neutralizados pelo imenso poderio militar dos Aliados, temerosos do avanço germânico que, em 

1941, invade a União Soviética e a Inglaterra.  

b) a aproximação entre Berlim e Moscou, em 1939, não resultou em um acordo de proteção às 

intenções expansionistas de ambos os lados, pois continuaram em lados opostos, monitorando-

se reciprocamente até que, em 1941, com as vitórias sucessivas dos Aliados, o Terceiro Reich, de 

forma apressada, garante o precioso apoio da União Soviética.   

c) o Terceiro Reich alemão faz dois movimentos no sentido de conseguir o apoio soviético: 

inicialmente, um acordo de não agressão com Stalin em 1939, para evitar a sua aproximação com 

os Aliados e, em 1941, outro que consegue sua integração ao Eixo, antecipando-se à diplomacia 

britânica que, imobilizada, não esboça resistência.  

d) após a ocupação da Renânia, da anexação da Áustria, da Tchecoslováquia, a Alemanha assina 

um acordo de não agressão mútua com a União Soviética para neutralizá-la, uma vez que conta 

com o imobilismo da Inglaterra em relação ao seu expansionismo, que culmina, em 1941, na 

invasão da União Soviética.  

e) em 1939, depois de invadir a Polônia, Hitler se aproxima da União Soviética de forma cuidadosa, 

pois teme os planos expansionistas de Stalin, até então apoiados pelos Aliados que, a partir de 

1941, com as sucessivas vitórias, retiram essa ajuda, obrigando o Estado Soviético a aceitar a 

parceria com o Terceiro Reich. 
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4.  

 

A charge acima, de autoria desconhecida, foi publicada em 1939. Ela se refere ao tratado assinado 

naquele ano pela Alemanha e a União Soviética, que 

a) assegurou a aliança militar entre os dois países durante a Segunda Guerra Mundial e a partição 

da Polônia. 

b) consagrou o apoio bélico dos dois países aos fascistas na Guerra Civil Espanhola e ampliou a 

influência política alemã no leste europeu. 

c) impediu a eclosão de guerra aberta entre os dois países e freou o avanço militar nazifascista na 

Europa. 

d) determinou a nova divisão política do leste europeu, no período posterior à Segunda Guerra 

Mundial, e consolidou a hegemonia soviética na região. 

e) estabeleceu a intensificação dos laços comerciais e o compromisso de não-agressão mútua 

entre os dois países. 
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5. “Asa Heshel lia o jornal; campos de concentração, câmaras de tortura, prisões, execuções. 

Diariamente chegavam da Alemanha levas de judeus expatriados. Na Espanha, continuavam a liquidar 

os legalistas. Na Etiópia, os fascistas assassinavam os nativos. Na Manchúria, os japoneses matavam 

os chineses. Na Rússia soviética, continuavam os expurgos. A Inglaterra tentava ainda chegar a um 

entendimento com Hitler. Entretanto emitia um Livro Branco sobre a Palestina, proibindo a venda de 

terras aos judeus. Os poloneses começavam, finalmente, a perceber que Hitler era seu inimigo; a 

imprensa alemã fazia campanha de ódio declarado contra a Polônia. Mas no Sejm (parlamento) 

polonês os deputados ainda tinham tempo para discutir longamente as minúcias dos rituais judaicos 

para o abate do gado.” 
SINGER, Isaac Bashevis, A família Moskat. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1982, p. 474-475. 

 

O trecho do romance de Bashevis Singer oferece um panorama sobre a situação do mundo às 

vésperas da Segunda Guerra Mundial. A esse respeito, é correto afirmar: 

a) O regime nazista desencadeou uma ampla campanha de perseguição a grupos considerados 

inferiores e degenerados, como judeus, comunistas, homossexuais e ciganos, reunindo-os em 

campos de concentração onde eram submetidos a torturas, trabalhos forçados e experiências 

médico-científicas, culminando na chamada “Solução Final”, ou seja, no extermínio da população 

aprisionada. 

b) A posição da Inglaterra em negociar com Hitler devia-se ao receio da expansão comunista na 

Europa, mas foi alterada com o crescente processo de militarização da Alemanha e com a 

anexação da Aústria, em 1938. 

c) O temor com relação aos comunistas era comum a quase todos os governantes capitalistas da 

década de 1930, mas o preconceito contra os judeus era um traço específico da cultura alemã, 

habilmente explorado por Hitler. 

d) Os expurgos que se processavam na União Soviética dirigiam-se sobretudo contra os 

bolcheviques nacionalistas, críticos do acordo Ribentrop-Molotov, que estabelecia um pacto de 

não-agressão entre a Alemanha e a URSS. Em nome da revolução permanente e de uma 

renovação contínua dos quadros dirigentes, o stalinismo promoveu uma furiosa perseguição a 

suspeitos e opositores, lançando mão de processos e julgamentos viciados, torturas e execuções 

sumárias. 

e) O fortalecimento de ideologias nacionalistas, militaristas e autoritárias ocorreu como uma 

resposta à crise da democracia após a Primeira Guerra Mundial, num contexto de expansão 

econômica que garantia pleno emprego, estabilidade monetária e investimentos de capitais 

privados. 
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6. O período entre as duas guerras mundiais (1919 – 1939) foi marcado por: 

a) crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e polarização ideológica entre fascismo e 

comunismo; 

b) sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia e coexistência fraterna entre fascismo e 

comunismo; 

c) estagnação das economias socialistas e capitalistas e aliança entre os EUA e a URSS para deter 

o avanço fascista da Europa; 

d) prosperidade das economias capitalistas e socialistas e aparecimento da Guerra fria entre os EUA 

e a URSS; 

e) coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético e surgimento do capitalismo 

monopolista. 

 
 

7. O A Guerra Civil Espanhola é considerada por muitos autores como um “ensaio para a Segunda Guerra 

Mundial”. Assinale a alternativa que indica corretamente essa ideia: 

a) Ao experimentar novas armas, em mãos espanholas, tanto americanos quanto soviéticos 

testaram seu poderio militar em estratégias modernas de guerra. 

b) O conflito político espanhol, ao colocar lado a lado liberais e anarquistas, atestou a possibilidade 

de união desses grupos contra a expansão da URSS. 

c) A intervenção dos fascistas italianos e dos nazistas alemães contra as forças republicanas 

espanholas serviu de teste para as armas que seriam usadas contra os aliados. 

d) A vitória do General Franco serviu para demonstrar a fragilidade das armas e da diplomacia 

alemã. 

e) A adesão dos britânicos ao lado dos anarquistas no conflito foi uma demostração clara do Reino 

Unido contra as intenções alemãs na Espanha. 

 

8. Em seu famoso painel Guernica, Picasso registrou a trágica destruição dessa cidade basca por: 

 

(Guernica – Pablo Picasso) 

a) ataques de tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial; 

b) republicanos espanhóis apoiados pela União Soviética durante a Guerra Civil; 

c) forças do Exército Francês durante a Primeira Guerra Mundial; 

d) tropas do governo espanhol para sufocar a revolta dos separatistas bascos; 

e) bombardeio da aviação alemã em apoio ao general Franco contra os republicanos. 
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9. (1) “Ao contrário das velhas organizações que vivem fora do Estado, os nossos sindicatos fazem parte 

do Estado.” (Mussolini) 

(2) “Defender os produtores significa combater os parasitas. Os parasitas do sangue, em primeiro 

lugar os socialistas, e os parasitas do trabalho, que podem ser burgueses ou socialistas.”  (Mussolini) 

(3) “Mesmo neste momento, tenho a sublime esperança de que um dia chegará a hora em que essas 

tropas desordenadas se transformarão em batalhões, os batalhões em regimentos e os regimentos 

em divisões.” (Hitler) 

(4) “Aqueles que governam devem saber que têm o direito de governar porque pertencem a uma raça 

superior.” (Hitler) 

 

Nas citações acima, encontramos algumas das principais características do nazismo e do fascismo. 

Identifique-as, ordenadamente, nas alternativas abaixo: 

a) Expansionismo, nacionalismo, romantismo, idealismo. 

b) Corporativismo, anticomunismo, militarismo, racismo. 

c) Totalitarismo, socialismo, esquadrismo, anti-semitismo. 

d) Liberalismo, comunismo, antimilitarismo, corporativismo. 

e) Pacifismo, não-intervencionsimo, industrialismo, anti-semitismo. 

 
 

10. Realizar o “Anchluss” era um velho sonho dos nazistas. E isso começou a ser conseguido por Hitler 

em março de 1938. A expressão entre aspas e a data são suficientes para elucidar o sonho nazista de: 

a) ocupação da região do Reno, desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes. 

b) anexação do corredor polonês, restabelecendo a relação com a Prússia. 

c) repúdio total às imposições do Tratado de Versalhes. 

d) ascensão de Hitler ao poder. 

e) marchar sobre a Áustria, a sua anexação e a concretização da ideia do pangermanismo 

(reunificação das etnias alemãs). 
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Gabarito 

 

1. A 

Essas questões vão contribuir para uma crise dos princípios liberais, com a ascensão da governos 

autoritários, contribuindo para a eclosão do Segundo Conflito Mundial. 

 

2. A  

A frase contida abaixo do cartaz e alguns elementos gráficos (como a estrela da Davi) evidenciam a 

perseguição aos judeus, ou seja, o antissemitismo. 

 

3. D 

Um dos mais ardilosos acordos foi firmado entre Hitler e o então líder da URSS, Josef Stalin, esse acordo 

ficou conhecido como Pacto germano-soviético ou Pacto Ribbentrop-Molotov. Tal pacto, assinado no 

dia 23 de agosto de 1939 tinha como objetivo a não agressão entre os dois países caso a Alemanha 

declarasse guerra à Inglaterra, à França e/ou a qualquer país das democracias europeias da época, ou 

seja, a URSS não entraria no conflito caso ele ocorresse. Entretanto, como é sabido, em 1941, em um 

momento em que a guerra passava a assumir contornos globais, extravasando as fronteiras da Europa, 

o referido pacto foi rompido. 

 

4. A 

A charge faz menção ao Pacto germano-soviético, um acordo de neutralidade assinado entre a 

Alemanha e a União Soviética em agosto de 1939. Além disso, esse pacto estipulava em cláusulas 

secretas a divisão territorial da Polônia entre as duas nações e a anexação dos países bálticos e da 

Finlândia pela União Soviética. O acordo foi recebido com surpresa, pois as duas nações possuíam base 

ideológica distinta e eram abertamente rivais. 

 

5. A 

Essas ações eram justificadas pelas teorias de superioridade da raça ariana e pelo antissemitismo. 

 

6. A 

A crise do liberalismo e dos valores democráticos pode ser verificada através da ascensão de uma série 

de regimes autoritários pelo mundo, como nazismo e o fascismo. No mesmo sentindo, o capitalismo 

recebe questionamentos sobretudo a partir da crise de 1929 e do fortalecimento do socialismo 

soviético. 

 

7. C 

Alemanha e a Itália atuaram diretamente no conflito. No caso alemão, o destaque foi a atuação 

da Luftwaffe, a aviação de guerra. Na Espanha, Hitler pôde testar a eficiência desse instrumento de 

guerra, além de possibilitar à Alemanha identificar as falhas e os pontos positivos de seus aviões e 

aprimorá-los para a Segunda Guerra Mundial. Já a Itália mandou cerca de 50 mil soldados para lutar 

juntamente às tropas de Francisco Franco. 

  

8. E 

A Guerra Civil Espanhola é considerada um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, pois serviu de campo 

de provas para as potências do Eixo e da URSS, além de colocar em conflito as principais ideologias 

políticas que até então conviviam na Europa: o fascismo, a democracia de tradição liberal e os diversos 

movimentos revolucionários. 
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9. B 

O discurso nazi-fascista pregava a unidade e colaboração entre essas corporações como forma de 

eliminar os conflitos da luta de classes e manter todos os setores subordinados ao Estado. Além disso, 

pautava-s em um discurso anticomunista, opondo-se ao regime soviético, bem como no fortalecimento 

do aparato militar e, no caso específico do nazismo, nas teorias de superioridade da raça ariana.  

 

10.  E 

Anchluss significa, em alemão, anexação, estando relacionado à ideia de um pangermanismo, já que 

era objetivo dos nazistas unificar o que eles chamavam de raça germânica. 
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A Segunda Guerra Mundial 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

O estopim para o conflito se deu a partir da anexação da Polônia pelos alemães. Formaram-se dois 

blocos de alianças: de um lado o Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e do outro, os Aliados, composto 

inicialmente por França, Inglaterra e URSS.  

 O período de 1939 a 1941 foi marcado por vitórias do Eixo, lideradas pelas forças armadas da 

Alemanha, que conquistou o Norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios no norte da 

África. O Japão anexou a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. 

 Em 1941 o Japão atacou a base militar norte-americana de Pearl Harbor no Oceano Pacífico (Havaí). 

Após este fato, considerado uma traição pelos norte-americanos, os Estados Unidos entraram no conflito 

ao lado das Forças Aliadas. Entre 1941 a 1945 ocorreram as derrotas do Eixo, iniciadas com as perdas 

sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo. Neste período, ocorre uma regressão das forças do Eixo 

que sofrem derrotas seguidas. Um dos marcos foi a derrota alemã na Batalha de Stalingrado. 

 O último componente do Eixo a ser derrotado foi o Japão. A estratégia dos Estados Unidos, durante a 

Guerra no Pacífico, era “saltar de ilha em ilha”. Diante da grande resistência japonesa e dos ataques 

kamikazes, os EUA adotaram uma nova estratégia que representou uma das grandes tragédias da história 

da humanidade, o lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. 

A Segunda Guerra Mundial foi marcada pela morte de milhares de pessoas, seja de soldados no front 

de batalha, seja de civis como é o caso dos japoneses atingidos pelas bombas nucleares e os judeus mortos 

durante o holocausto nazista. Com o fim da Guerra e a vitória dos aliados, houve o surgimento de duas 

grandes potências: os Estados Unidos e a União Soviética, iniciando um processo de bipolarização mundial. 

 

Quer assistir um QQD sobre o assunto e ainda baixar um mapa mental? Só clicar aqui!  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-segunda-guerra-mundial
http://bit.ly/31aXpau
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Exercícios 

 

1.  

 
Com sua entrada no universo dos gibis, o Capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo 

militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira 

americana no peito aplicando um sopapo no Fürer só poderia ganhar destaque, e o sucesso não 

demoraria muito a chegar. 

COSTA, C. Capitão América, o primeiro vingador: crítica. Disponível em: www.revistastart.com.br. Acesso em: 27 jan. 2012 

(adaptado). 

A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação 

com a participação dos Estados Unidos na luta contra 

a) a Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial. 

b) os regimes totalitários, na Segunda Guerra Mundial. 

c) o poder soviético, durante a Guerra Fria. 

d) o movimento comunista, na Guerra do Vietnã. 

e) o terrorismo internacional, após 11 de setembro de 2001. 

 

2. Os Estados Unidos entraram fundamentalmente na Segunda Guerra Mundial no ano de 1941. Quais 

foram os principais fatores que causaram a entrada dos Estados Unidos na guerra: 

a) A ocupação nazista da Rússia em 1941. 

b) O confronto dos Estados Unidos com a marinha japonesa na Batalha de Midway no ano de 1942. 

c) A incorporação dos territórios poloneses pela Alemanha perdidos pelos alemães durante o 

Tratado de Versalhes em 1919. 

d) A derrota russa pelos alemães no ano de 1942 na Batalha de Stalingrado. 

e) Os acordos de solidariedade com a Inglaterra na chamada Carta do Atlântico e os ataques 

japoneses à base de Pearl Harbor. 
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3. Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas oh! não se esqueçam 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 

Sem cor, sem perfume 

Sem rosa, sem nada 

(Rosa de Hiroshima — Gerson Conrad e Vinícius de Moraes) 

O texto se relaciona com: 

a) a questão dos vazamentos de resíduos nucleares na usina de Chernobyl. 

b) a poluição causada, nos oceanos e na atmosfera, por resíduos tóxicos. 

c) a bomba lançada, pelos tripulantes do avião Enola Gay, na cidade de Hiroshima. 

d) a Conferência Mundial da Organização das Nações Unidas Rio + 10. 

e) o projeto de pesquisa, desenvolvido por cientistas japoneses, sobre o genoma humano. 
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4. Os cartazes foram um importante meio de publicidade utilizado pelos países beligerantes durante a II 

Guerra Mundial, expressando a imagem que cada um tinha de seus inimigos e de si próprio. Frente a 

isso, analise o cartaz abaixo: 

 

O cartaz acima expressa a: 

a) entrada dos ingleses na II Guerra Mundial. 

b) a vitória dos estadunidenses sobre os japoneses. 

c) a entrada dos estadunidenses na II Guerra Mundial. 

d) a vitoria dos estadunidenses sobre os italianos. 

e) A ação dos nazistas na Segunda Guerra. 
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5. É ISTO UM HOMEM? 

Vocês que vivem seguros 

em suas casas, 

vocês que voltando à noite, 

encontram comida quente e rostos amigos, 

pensem bem se isto é um homem, 

que trabalha no meio do barro, 

que não conhece paz, 

que luta por um pedaço de pão, 

que morre por um sim ou por um não. 

Pensem bem se isto é uma mulher, 

sem cabelos e sem nome, 

sem mais força para lembrar, 

vazios os olhos, frio o ventre, 

como um sapo no inverno. 

Pensem que isto aconteceu: 

eu lhes mando estas palavras. 

Gravem-nas em seus corações, 

estando em casa, andando na rua, 

ao deitar, ao levantar, 

repitam-na a seus filhos. 

Ou, senão, desmorone-se a sua casa, 

a doença os torne inválidos, 

os seus filhos virem o rosto para não vê-los. 
LEVI, Primo. É isto um homem? Rio de Janeiro: Ed. Rocco. 

Esse poema é um testemunho do Holocausto, que se transformou num ícone dos direitos humanos 

por defender a 

a) culpa do Estado nos traumas coletivos.   

b) liberdade de expressão dos intelectuais.   

c) importância da preservação da memória.   

d) necessidade do esquecimento das ditaduras.   

e) responsabilidade da sociedade civil no nazismo.   
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6.   “O inimigo é cruel e implacável. Pretende tomar nossas terras regadas com o suor de nossos rostos, 

tomar nosso cereal, nosso petróleo, obtidos com o trabalho de nossas mãos. Pretende restaurar o 

domínio dos latifundiários, restaurar o czarismo... germanizar os povos da União Soviética e torná-los 

escravos de príncipes e barões alemães... 

(...) em caso de retirada forçada... todo o material rodante tem que ser evacuado. Ao inimigo não se 

deve deixar um único motor, um único vagão de trem, um único quilo de cereal ou galão de combustível. 

Todos os artigos de valor (...) que não puderem ser retirados, devem ser destruídos sem falta.” 

Após 70 anos da 2ª Guerra Mundial, o discurso acima, de Joseph Stálin, nos remete 

a) à invasão soviética ao território alemão, marco na derrocada nazista frente à ofensiva Aliada nos 

fronts Ocidental e Oriental. 

b) à Operação Barbarosa, decorrente da assinatura do Pacto Ribbentrop- Molotov, estopim para a 

2ª Guerra Mundial. 

c) ao Anschluss, quando a anexação da Áustria pelo Terceiro Reich provocou a reação soviética 

contra os alemães. 

d) à estratégia soviética frente à invasão alemã, conhecida como tática da ‘terra arrasada’, a mesma 

utilizada pelos russos contra Napoleão, no início do século XIX. 

e) à Batalha de Stalingrado, uma das mais sangrentas e memoráveis de todo o conflito, decisiva 

para a vitória Nazista. 

 

7. O objetivo de tomar Paris marchando em direção ao Oeste era, para Hitler, uma forma de consolidar 

sua liderança no continente. Com esse intuito, entre abril e junho de 1940, ele invadiu a Dinamarca, a 

Noruega, a Bélgica e a Holanda. As tropas francesas se posicionaram na Linha Maginot, uma linha de 

defesa com trincheiras, na tentativa de conter a invasão alemã. Para a Alemanha, o resultado dessa 

invasão foi 

a) a ocupação de todo o território francês, usando-o como base para a conquista da Suíça e da 

Espanha durante a segunda fase da guerra. 

b) a tomada do território francês, que foi então usado como base para a ocupação nazista da África 

do Norte, durante a guerra de trincheiras. 

c) a posse de apenas parte do território, devido à resistência armada do exército francês na Linha 

Maginot. 

d) a vitória parcial, já que, após o avanço inicial, teve de recuar, devido à resistência dos blindados 

do general De Gaulle, em 1940. 

e) a vitória militar, com ocupação de parte da França, enquanto outra parte ficou sob controle do 

governo colaboracionista francês. 
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8. Uma das conferências que selaram o fim da II Guerra Mundial (1939-1945), a Conferência de São 

Francisco, originou a Carta de São Francisco (26 de junho de 1945), que estabeleceu a Organização 

das Nações Unidas (ONU). Seu artigo 23 estabelece os Estados Unidos da América, a União Soviética 

(URSS), a França, a Grã-Bretanha e a China como membros permanentes do Conselho de Segurança, 

órgão responsável pela “manutenção da paz e segurança internacionais”, podendo declarar ou vetar 

guerras em nome de todos os membros. A escolha desses países deve-se: 

a) Ao reconhecimento jurídico da contribuição da China, aliada ao Japão do imperador Hiroito, para 

a derrota da Alemanha nazista. 

b) À preocupação de repartir o poder numa nova ordem internacional, para que não houvesse 

qualquer nova potência hegemônica. 

c) À recusa de Alemanha, Japão e Itália ao convite para integrar o Conselho de Segurança devido ao 

ressentimento popular com respeito aos países aliados. 

d) À preocupação de proteger os países em desenvolvimento de agressões imperialistas e dificultar 

o surgimento de regimes totalitários. 

e) À nova correlação internacional de forças que, em 1945, já prenunciava a polarização entre 

estadunidenses e soviéticos, além de conceder poder decisório aos países que haviam enfrentado 

as potências do Eixo. 

 
 

9. As grandes guerras mundiais provocaram dificuldades nas relações internacionais, gerando 

ressentimentos e disputas diplomáticas. Os Estados Unidos procuraram fazer valer sua influência no 

mundo e confirmar suas conquistas políticas. Na Conferência de Potsdam, as divergências eram 

evidentes entre os aliados. Nessa perspectiva, as relações entre as nações 

a) permaneceram tensas, destacando-se o enfraquecimento do poder da Inglaterra e as perdas 

europeias provenientes da 2ª guerra mundial. 

b) tiveram um momento de paz, com acordos que fortaleceram a economia mundial e a democracia 

nos países do Ocidente. 

c) ajudaram a debilitar o poder político da União Soviética, liderada por Stálin e o Partido Comunista, 

com um socialismo totalitário. 

d) facilitaram o soerguimento imediato da Alemanha com o auxílio de empréstimos norte-

americanos e a vitória da democracia parlamentar. 

e) modificaram-se, trazendo o fim dos governos totalitários com suas ideias imperialistas e sua 

violência política contra seus opositores. 
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10. O ataque japonês a Pearl Harbor e a consequente guerra entre americanos e japoneses no Pacífico foi 

resultado de um processo de desgaste das relações entre ambos. Depois de 1934, os japoneses 

passaram a falar mais desinibidamente da “Esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental”, 

considerada como a “Doutrina Monroe Japonesa”. A expansão japonesa havia começado em 1895, 

quando venceu a China, impôs-lhe o Tratado de Shimonoseki passando a exercer tutela sobre a Corea. 

Definida sua área de projeção, o Japão passou a ter atritos constantes com a China e a Rússia. A área 

de atrito passou a incluir os Estados Unidos quando os japoneses ocuparam a Manchúria, em 1931, e 

a seguir, a China, em 1937. 
REIS FILHO, D. A. (Org.). O século XX, o tempo das crises.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

 

Sobre a expansão japonesa, infere-se que 

a) o Japão tinha uma política expansionista, na Ásia, de natureza bélica, diferente da doutrina 

Monroe. 

b) o Japão buscou promover a prosperidade da Coreia, tutelando-a à semelhança do que os EUA 

faziam. 

c) o povo japonês propôs cooperação aos Estados Unidos ao copiarem a Doutrina Monroe e 

proporem o desenvolvimento da Ásia. 

d) a China aliou-se à Rússia contra o Japão, sendo que a doutrina Monroe previa a parceria entre os 

dois. 

e) a Manchúria era território norte-americano e foi ocupado pelo Japão, originando a guerra entre 

os dois países. 
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Gabarito 

 

1. B  

Os elementos do cartaz nos permitem fazer uma analogia da luta norte americana na Segunda Guerra 

Mundial, contra as forças nazifascistas do Eixo. 

 

2. E 

 O principal motivo que causou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi o acordo 

de solidariedade e diplomacia realizado com a Inglaterra e o ataque japonês à base norte-americana de 

Pearl Harbor. 

 

3. C  

 O poema faz referência a bomba da Hiroshima. Em tom de protesto, denuncia a ação norte americana 

que matou milhares de civis durante a Segunda Guerra mundial. 

 

4. C  

 A entrada dos Estados Unidos na guerra foi uma reação aos ataques japoneses a base de Pearl Harbor. 

 

5. C  

A preservação da memória das vítimas do holocausto é, hoje, vista como fundamental nos trabalhos 

históricos sobre o período. Compreender e rememorar o período é uma forma de dimensionar a 

gravidade das arbitrariedades cometidas e nunca mais repeti-las.  

 

6. D   

A tática de terra arrasada foi uma estratégia utilizada pela Rússia em conflitos contra potências 

europeias como a França de Napoleão e a Alemanha Nazista. 

Consiste basicamente na retirada civil e militar do território em conflito, destruindo tudo o que existe 

para que a tropa inimiga que adentra o território encontre um ambiente hostil. 

 

7. E 

 A invasão da França pelos nazistas foi finalizada como uma vitória militar após a conquista da capital, 

Paris. A ocupação nazista concentrou-se no norte francês, enquanto o controle da região sul foi 

entregue a um regime colaboracionista que foi liderado por Philippe Pétain na chamada França de Vichy 

(nome que recebeu o governo colaboracionista da França). Esse governo colaboracionista existiu até 

1944, quando a França foi reconquistada pelos Aliados. 

 

8. E  

A escolha desses países deixa evidente a polarização ideológica que começava a se formar e daria 

origem a Guerra Fria. 

 

9.   A 

A Conferência de Potsdam estabeleceu as diretrizes básicas para a administração da Alemanha logo 

depois do fim do conflito. Além da histórica decisão de dividir a Alemanha em quatro zonas de ocupação, 

foi criado um conselho de ministros das Relações Exteriores, com sede em Londres e a participação de 

representantes do Reino Unido, União Soviética, China, França e Estados Unidos. A União Soviética 

começa a se distanciar dos aliados ocidentais, liderados pelos Estados Unidos. É o prenúncio da Guerra 

Fria.   
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10.  A 

A partir do século XIX, o Japão assumiu posturas imperialistas e passou a atuar cada vez mais para 

garantir os seus interesses na Ásia, sobretudo na China. Ao longo daquele século, os japoneses 

defendiam que sua influência deveria ocorrer em todo o sudoeste asiático. Assim, o Japão passou a 

voltar-se contra as potências ocidentais que pudessem interpor-se a seus interesses. Esse belicismo 

levou o Japão a atacar os Estados Unidos em 1941. 
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A era Vargas 

 

Resumo 

 

O Governo Provisório e a Revolta Constitucionalista 

 

Após a tomada de poder em 1930, Vargas inicia um governo provisório. Os primeiros anos da 

administração varguista foi exercido por decreto, tendo em vista que este tinha a ideia de estabilizar 

primeiramente a sociedade e porque a administração havia anulado a Constituição de 1891, sendo que a 

constituição era a legitimação da ordem que Vargas se levantou para combater, assim temos um governo 

mais autoritário e centralizado na figura do presidente. 

No governo provisório temos como principal acontecimento a nomeação de interventores federais, 

diversos tenentes e aliados de Getúlio Vargas foram indicados pelo gaúcho, somente dois Estados acabaram 

sem interventores, Rio Grande do Sul e João Pessoa. Vargas tomou essa decisão para terminar com políticas 

clientelistas, como a “Política dos Governadores” implantada desde Campos Sales, na década de 1890. 

Essa decisão incomodou profundamente as elites locais, que antes de Vargas dominavam o 

mecanismo político-eleitoral, assim as outras velhas elites planejavam seu contragolpe fora da capital 

federal. Os ressentidos fazendeiros paulistas planejavam uma nova empreitada, estes, que desde 1930 

faziam campanha contra Vargas e a falta de independência dos Estados, em 1932 se radicalizaram depois 

da morte dos estudantes Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo que deram o nome MMDC para o movimento 

constitucionalista. 

O MMDC tinha os planos de fazer um rápido assalto á capital e forçar uma nova Constituição e novas 

eleições, no entanto, São Paulo, a Frente Única Gaúcha (cisão do PRR) e o Estado de Maracaju (parte sul do 

Mato Grosso que almejava a separação) se viram isolados no cenário nacional e acabaram sendo derrotados 

em 87 dias (23 de maio a 9 de julho de 1932), a revolta contou com 200 mil voluntários, dentre eles estavam 

Monteiro Lobato, José de Alcântara Machado e Mário de Andrade, o último e o primeiro ainda nutriam 

sentimentos separatistas para o futuro de São Paulo. 

Um dos destaques da revolta foi a Escola Politécnica da USP que desenvolveu diversos armamentos 

com parceria de empresas e engenheiros estrangeiros, como os “TB” ou trens blindados que foram 

importantíssimos na frente Sul  do conflito com o Paraná, os estudantes desenvolveram também carros 

blindados com base nos chassis de tratores e automóveis, mas nada disso foi suficiente para os mais de 

100 mil combatentes federais. No entanto, São Paulo saiu com vitórias parciais, como a promessa de uma 

Constituição, eleições em 1933 (que já estavam marcadas) e o direito de eleger um Governador. 
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Governo Constitucional e Intentona Comunista. 

 

O Governo Constitucional de Getúlio Vargas começou com a Assembleia Constituinte a partir de maio 

de 1933, a nova constituição veio para substituir 3 anos depois a já anulada carta republicana de 1891, a 

Assembleia Constituinte contou com 214 parlamentares e 40 líderes sindicais, isso é um exemplo da adoção 

do corporativismo, do trabalhismo e da simpatia nutrida pelos regimes fascistas, que Getúlio Vargas se 

inspirou na criação de algumas políticas. Também foi um marco de suas relações internacionais. 

A Constituição varguista foi guiada por princípios mais progressistas e trabalhistas, como a instituição 

do voto secreto, o direito ao voto feminino e a criação da Justiça do Trabalho na própria carta. Também 

nacionalizou a riquezas dos subsolos e quedas d’agua para hidrelétricas e abastecimento, estatizou bancos 

e empresas de seguro e determinou que as empresas estrangeiras deveriam ter dois terços de funcionários 

brasileiros. Por fim, também proibiu as diferenças de salários na mesma função, entre outras coisas. 

Em 1934, os opositores de Getúlio Vargas se reuniram sob a sigla da ANL – Aliança Nacional 

Libertadora, a ANL reunia intelectuais marxistas como Caio Prado Junior e João Saldanha que tinham 

inspiração marxista,. A Aliança foi oficialmente lançada nos fins de 1934 no Congresso Nacional, seu 

manifesto defendia a reforma agrária, o não pagamento das dívidas externas, a nacionalização das empresas 

estrangeiras, a proteção dos pequenos e médios empresários, as garantias democráticas amplas e a 

instalação de um governo popular. O documento foi lido por Carlos Lacerda e o presidente honorário seria 

Luís Carlos Prestes, no início de 1935. 

Prestes voltou ao Brasil de forma clandestina, após seu exílio na União Soviética. Em julho daquele 

ano, durante um protesto da Aliança foi lido um manifesto escrito por Prestes que incitava a derrubada do 

governo, frente a grande repercussão do manifesto, Vargas ordenou o fechamento da ANL (que continuou o 

funcionamento na ilegalidade), os opositores então decidiram por cumprir o manifesto de Prestes. 

Então, em novembro, os quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro se levantaram contra o governo, 

sendo que a capital do Rio Grande do Norte ficou sob o comando dos revolucionários durante quatro dias. 

Contudo, o governo não teve dificuldades em sufocar a rebelião encabeçada por Prestes, que, como punição, 

ficou preso durante anos. Porém, é importante destacar que o destino mais triste foi o de sua companheira, 

Olga Benário, que foi mandada por Vargas para a Alemanha como presente para Hitler. Ela morreu em um 

campo de concentração nazista. 

Vargas usou dessa ocasião para começar um endurecimento da repressão e a supressão de direitos 

políticos, o Brasil estava em estado de sítio e o congresso aprovava leis que ampliavam os direitos do 

presidente. Em 1937, Vargas forjaria um plano comunista a fim de dar o último golpe na cambaleante 

democracia, ele promulgou outra Constituição de inspiração fascista e cancelou as eleições, mergulhando o 

Brasil em uma das mais sangrentas ditaduras. Este processo só foi possível pelo seu alinhamento com as 

elites militares e as oligarquias do campo e da cidade. A aproximação com os regimes fascistas era notável, 

o seu Ministro das Relações Exteriores, Mario de Pimentel Brandão, chegou até mesmo a recusar vistos para 

imigrantes de origem judaica. 
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Grande parte da manutenção do poder do Estado Novo estava no DIP (Departamento de Imprensa e 

Propaganda), este órgão federal era encarregado da propaganda oficial e da censura dentro do país, por meio 

da promoção do nacionalismo exaltado pelo medo da “ameaça comunista” e o culto a imagem do Estado e 

de Getúlio. O departamento lançava a base ideológica do regime e conquistando as massas, estes faziam 

amplo uso do rádio e do cinema para sustentar as ideias do regime, houve ainda a criação de uma matéria 

nas escolas chamada “Educação Moral e Cívica” para doutrinar as crianças ao modelo do regime. 

 

Modernização Econômica 

 

Vargas promoveu uma das maiores campanhas de industrialização do Brasil, ele investiu muito em 

indústrias de base para o fornecimento de matéria-prima para a indústria, o que contribuiu para a troca de 

centro da vida nacional. Com isso, o ditador conseguiu apoio das elites industriais urbanas que ajudaram na 

edificação e manutenção do regime, já que ele necessariamente precisaria de apoio das elites para continuar 

com a sua empreitada, sem contar que essa burguesia industrial sentia medo da ameaça dos partidos e 

ideologias de esquerda que haviam se radicalizado desde a revolução de 1930. 

O Brasil entrara finalmente no capitalismo industrial moderno, para tanto foram criados mecanismos 

estatais que promovessem essa modernização da economia, como o Conselho Nacional do Petróleo 

(embrião da Petrobrás) incumbido de assuntos referentes ao abastecimento de petróleo e combustível e o 

Conselho Federal de Comércio Exterior, incumbido de melhorar as relações brasileiras com os outros países 

em relação as exportações e importações. Havia ainda um órgão em especial que fiscalizava toda a 

gigantesca máquina burocrática que era o Estado Novo, o Departamento Administrativo do Serviço Público 

tinha seu pessoal nomeado pelo próprio presidente e se ramificava pelo Governo Federal e dos estados, a 

fim de fiscalizar os atos praticados pelos governadores e seus gabinetes, estes eram os olhos e ouvidos de 

Vargas que, por meio desse departamento, se fazia onipresente na vigilância de seu regime. 

No ramo das relações trabalhistas o “pai dos pobres” (apelido criado pelo DIP para Vargas) 

comandava os sindicatos que passaram todos para o controle do Governo Federal, os “pelegos” como eram 

chamados os líderes sindicais amigos do governo que comandavam as organizações sendo responsáveis 

pelas negociações entre patrões e empregados, assim, os sindicatos e os trabalhadores estariam 

controlados pelo governo federal e não mais representariam uma possível força opositora. 

 

O Brasil na Segunda Guerra Mundial 

 

Com o começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o apoio do Brasil vinha sendo disputado tanto 

pelo eixo como pelos aliados. Assim o governo brasileiro se manteve neutro até 1942, quando adotou a Carta 

do Atlântico, o que teoricamente colocaria o Brasil do lado dos aliados. 

A adoção do lado aliado pelo Brasil foi um misto de barganha com pressão, a parte pressionada vinha 

das pressões navais inglesas e estadunidenses e a proximidade com os EUA fazia que uma invasão ianque, 

caso o Brasil entrasse para o lado do eixo, fosse iminente. A parte da barganha veio através da construção 
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da CSN-Companhia Siderúrgica Nacional por parte dos Estados Unidos, além da grande compra de 

armamentos pelo Brasil dos Estados Unidos, que depois da guerra permaneceriam com o Brasil. Após os 

ataques alemães a navios mercantes brasileiros e sucessivos protestos para a declaração de guerra o 

governo decide mandar soldados para o front em 1944. 

A Força Expedicionária Brasil, a FEB, cumpriu suas missões na libertação da Itália, sendo a missão 

mais famosa a tomada de Monte Castelo ao lado dos combatentes estadunidenses. Mais de quatorze mil 

militares alemães se renderam as forças brasileiras, no entanto, mesmo cumprindo as missões os 

“pracinhas” enfrentaram dificuldades em seus combates como o frio extremo para os brasileiros na região 

dos Montes Apeninos e a dificuldade do combate em terreno montanhoso, no total a FEB contou em torno 

de 400 baixas entre os soldados na batalha de Monte Castelo. 

O destaque foi para os 42 pilotos brasileiros enviados a guerra, pela falta de pessoal, os pilotos não 

tinham períodos de folga para retorno ao Brasil como os outros países aliados o que os tornava mais 

experientes e eficientes nos ares de batalha. Apesar da pequena participação brasileira, a guerra teve enorme 

impacto na política interna do país, principalmente pela contradição de um regime ditatorial ter entrado do 

lado das democracias no conflito, isso contribuiu para o fim do Estado Novo. Uma prova desse impacto foi 

a proibição do uso de condecorações e uniformes pelos voluntários e o remanejamento dos militares de 

carreira que integraram a FEB para áreas longe dos centros urbanos pelo medo de um destaque político para 

esses militares e civis, sendo que a força foi desmobilizada ainda em solo italiano. 

 

Quer assistir um QQD sobre o tema e ainda baixar mapa mental? clique aqui 

 

 

  

http://bit.ly/2SKuTcH
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Exercícios 

 

1. O conceito de revolução, aplicado ao movimento de 1930 no Brasil, é alvo de polêmica entre 

historiadores. Independentemente da controvérsia, não há como negar que houve mudanças 

importantes, nessa década, com relação às diretrizes da política econômica e à questão social.  

Explique as mudanças no que se refere à: 

a) política econômica. 

b) questão social. 

 
 

2. “São Paulo não está apenas descontente. Está ferido na sua sensibilidade. O que a Revolução lhe 

pediu ele lho deu... Por que a Revolução tarda em restaurá-lo na sua autonomia e no governo direto 

de seus filhos? Cansado de viver como terra conquistada, São Paulo... pede apenas, à frente da 

administração de seus negócios, um de seus filhos que lhe compreenda o espírito e não lhe golpeie o 

coração”. 
O Estado de S. Paulo, 27 de janeiro de 1932 

 

 Explique os impasses políticos discutidos por esse jornal e indique seus desdobramentos. 

 
 

3. Em um samba da década de 1930, o compositor Noel Rosa dizia: 
Amor lá no morro é amor pra chuchu. 

As rimas do samba não são ‘I love you’. 

E esse negócio de alô, ‘alô, boy’, ‘alô, Johnny’ 

Só pode ser conversa de telefone. 

 (Noel Rosa, Não tem tradução, Mestres da MPB — Noel Rosa e Aracy de Almeida. Continental/Warner, 1994).  

a) Identifique nesse samba o fenômeno cultural criticado pelo autor. 

b) Indique dois dos principais meios de comunicação de massa ligados a esse fenômeno cultural.  

c) Caracterize o contexto histórico de que esse fenômeno cultural faz parte. 
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4. “O aspecto técnico-consumista do americanismo não era visto com bons olhos por uma significativa 

fração do oficialato das Forças Armadas brasileiras. Os militares identificavam a produção em massa 

das indústrias de bugigangas dos norte-americanos com os desvarios de uma sociedade 

excessivamente materializada e mercantilizada. Naquele momento, o modelo autárquico 

experimentado pela Alemanha nazista era um paradigma aparentemente mais adequado para muitos 

militares brasileiros.”  
Antonio Pedro Tota, O Imperialismo Sedutor. São Paulo, Companhia das Letras, 2000, p. 23. 

O fragmento acima retrata divisões nos meios militares brasileiros dentro do contexto da Segunda 

Guerra Mundial. Essa divisão:  

a) Manifesta-se na primeira metade da década de 30 e é provocada, sobretudo, pela presença, nas 

Forças Armadas brasileiras de grande quantidade de oficiais formados na Alemanha nazista.  

b) Ocorre nos últimos anos de guerra e é fruto das vitórias obtidas pela Alemanha nessa fase, 

associadas, principalmente, ao medo de que a vitória aliada significasse o início do 

expansionismo militar dos Estados Unidos sobre a América Latina.  

c) Inicia-se com o final da guerra e dá ao Brasil uma posição neutra no cenário da Guerra Fria que 

se instalou após os acordos de paz assinados pelos países participantes no conflito armado.  

d) Ilustra a posição ambígua que o Brasil teve nos primeiros anos da guerra, oscilando entre o apoio 

às forças aliadas e a simpatia, inclusive de setores governamentais, pelos países do Eixo.  

e) Representa a capacidade democrática do Exército brasileiro e a disposição de acomodar posturas 

políticas divergentes em suas fileiras, desde que todos atuem unidos na defesa da segurança 

nacional. 
 

5. Em 1942, os estúdios Disney produziram o desenho “Alô Amigos”, que apresenta a personagem Zé 

Carioca. Dois anos depois surgiu uma nova animação: The Three Caballeros, conhecida no Brasil como 

“Você já foi à Bahia?”. Nos desenhos citados, o Brasil e a América Latina são mostrados de forma 

simpática, através de estereótipos. Para entender esses desenhos e o esforço de Walt Disney, 

devemos considerar o seguinte contexto:  

a) a Segunda Guerra Mundial e a política de boa vizinhança.  

b) o avanço da Guerra Fria e o episódio da Crise dos Mísseis de Cuba.  

c) a política do “Big Stick” e os resultados da diplomacia do dólar.  

d) o avanço do populismo e a tentativa de Truman de barrar esta influência. 

 

 

6. O Brasil recuperou-se de forma relativamente rápida dos efeitos da crise de 1929 porque:  

a) O governo de Getúlio Vargas promoveu medidas de incentivo econômico, com empréstimos 

obtidos no exterior.  

b) O país, não tendo uma economia capitalista desenvolvida, ficou menos sujeito aos efeitos da crise.  

c) Houve redução do consumo de bens e, com isso, foi possível equilibrar as finanças públicas.  

d) Acordos internacionais, fixando um preço mínimo para o café, facilitaram a retomada da 

economia.  

e) Um efeito combinado positivo resultou da diversificação das exportações e do crescimento 

industrial. 
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7. Sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra:  
“O envio da FEB [Força Expedicionária Brasileira] ao teatro de operações veio coroar um processo que 

se iniciara quase quatro anos antes, mas que se constituiu igualmente em ponto de partida para uma 

nova etapa, qual seja, a da busca por parte do governo brasileiro de participação nos arranjos do pós-

guerra, em função da instituição da nova ordem mundial.”  
Pinheiro, Leticia. A Entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, in: Revista da USP, nº 26, 1995, pp. 109-117.  

 

Em relação ao contexto ao qual o autor se refere, é correto afirmar que: a) o Estado brasileiro, 
comandado por Getúlio Vargas, manteve-se ideologicamente aliado às forças que combatiam o nazi-
fascismo, durante todo o conflito mundial.  

a) a nova ordem mundial do pós-guerra foi estruturada com a predominância dos países europeus 

mais desenvolvidos, notadamente a Inglaterra, com a qual o Brasil estreitou alianças comerciais 

e diplomáticas. 

b) o envio de tropas brasileiras à Itália, em defesa da democracia mundial, foi acompanhado, 

internamente, pelo crescimento das manifestações oposicionistas ao governo Vargas.  

c) a participação do Exército brasileiro na Segunda Guerra era disputada tanto pelo Eixo, quanto 

pelos Aliados, graças à modernidade de seu aparelhamento bélico.  

d) os soldados da FEB tiveram atuação destacada no desembarque de tropas aliadas na Normandia, 

operação de retomada dos territórios franceses ocupados pelos nazistas. 
 
 

8. Com respeito à Ação Integralista no Brasil, na década de 1930, é correto afirmar que:  

a) Foi uma cópia fiel do fascismo italiano, inclusive nas cores escolhidas para o uniforme usado nas 

manifestações públicas.  

b) Foi um movimento sem expressão política, pois não tinha líderes intelectuais, nem adesão 

popular.  

c) Tinha como principais marcas o nacionalismo, a base sindical corporativa e a supremacia do 

Estado.  

d) Elegeu católicos, comunistas e positivistas como antagonistas mais significativos. 

e) Foi um movimento financiado pelo governo getulista, o que explica sua sobrevivência. 

 

 

9. O Estado de compromisso, expressão do reajuste nas relações internas das classes dominantes, 

corresponde, por outro lado, a uma nova forma do Estado, que se caracteriza pela maior centralização, 

o intervencionismo ampliado e não restrito apenas à área do café, o estabelecimento de uma certa 

racionalização no uso de algumas fontes fundamentais de riqueza pelo capitalismo internacional (...). 

Boris Fausto. A revolução de 1930. Historiografia e história. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 109-110. 

Segundo o texto, o Estado de compromisso correspondeu, no Brasil do período posterior a 1930: 

a) à retomada do comando político pela elite cafeicultora do sudeste brasileiro.  

b) ao primeiro momento de intervenção governamental na economia brasileira.  

c) à reorientação da política econômica, com maior presença do Estado na economia.  

d) ao esforço de eliminar os problemas sociais internos gerados pelo capitalismo internacional. 

e) à ampla democratização nas relações políticas, trabalhistas e sociais. 
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10. A política internacional do regime Vargas, entre 1930- 1945, pode ser definida como de:  

a) Tentativa de formação de um pacto de aliança com os demais países da América Latina, visando 

a garantir a neutralidade da região.  

b) Apoio à Alemanha, pelas afinidades do regime com o nazifascismo.  

c) Aproximação com os Estados Unidos, porque este país era a potência hegemônica nas Américas.  

d) Desinteresse pelas relações internacionais, pois o Brasil buscava firmar o processo de 

industrialização, voltado para o mercado interno.  

e) Oscilação entre a Alemanha e as nações democráticas até optar pelas últimas. 
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Gabarito 

 
1.  

a) Apesar dos impactos sofridos com a crise de 29, Vargas após 1930 consegue controlar a crise e a 

inflação com uma política de substituição de importações. Vargas também investe na 

industrialização nacional, promovendo assim uma diminuição na dependência brasileira do café. 

b) No âmbito social, a principal mudança foi a valorização do trabalhador urbano, com uma forte 

política trabalhista e a criação de leis voltadas para essa classe. 

 

2. Basicamente, a nomeação do interventor federal João Alberto por Getúlio Vargas confrontou-se com as 

elites de São Paulo que perderam a influência e o poder político que detinham antes da Revolução de 

1930. A crescente campanha contra o intervencionismo de Getúlio Vargas e a exigência de uma 

Constituição para o país resultariam na Revolução Constitucionalista de 1932. 

 

3.  
a) A crítica de Noel Rosa se destina a influência norte-americana na cultura brasileira no contexto. 

b) Os principais meios de comunicação foram o rádio e o cinema. 

c) O contexto marca um período autoritário, de construção de um novo Estado brasileiro e de uma nova 

relação entre o governo e o trabalhador, através do trabalhismo e do populismo. Neste período 

também se observa o crescimento de uma classe média urbana, muito ligada as novas produções 

culturais estrangeiras que aqui chegavam e aos meios de comunicação.  

 

4. D 
Vargas possuía uma política externa ambígua, se aproximando ora dos Estados Unidos, ora da 

Alemanha Nazista. 

 

5. A 
A política de Boa Vizinhança foi adotada pelos E.U.A com a intenção de manter seu domínio sobre o 

território americano de forma pacífica durante o período de 1930 e 1940, marcando, assim, a 

aproximação de Brasil e E.U.A. 

 

6. E 

Vargas ao assumir inicia uma política econômica diferente da praticada pelas oligarquias cafeeiras, 

tornando o país menos dependente de um produto único e investindo na industrialização nacional. 

 

7. C 
A defesa da democracia na Europa foi interpretada como uma enorme contradição dentro do Brasil, 

assim, os protestos contra o governo varguista cresceram. 

 

8. C 
O integralismo no Brasil teve como característica o ultranacionalismo, o catolicismo, o conservadorismo 

e uma visão política voltada para a supremacia do Estado. 

 

9. C 
A partir de 1930, com Getúlio Vargas no poder, um maior controle do Estado na economia pode ser 

observado, principalmente visando a superação das consequências da crise de 1929. 
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10. E 
Em um primeiro momento, a política internacional Varguista oscilava entre Alemanha e os países 
democráticos. Contudo, com o aprofundar da Guerra e as políticas de domínio norte-americano na 
América, Vargas acabou sendo pressionado a se posicionar o lado das forças democráticas. 
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Modernismo: 2ª fase (Poesia) 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

Contexto histórico 

A segunda fase do modernismo no Brasil, surge em um contexto conturbado. Após a crise de 1929 em 

Nova York (depressão econômica), muitos países estavam mergulhados em uma crise econômica, social e 

política, que fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais, que conduziram o mundo à 2ª Guerra 

Mundial (1939-1945). 

No Brasil, os anos 20 foram cenário de uma crise política que contribuiu para a derrocada da Velha 

República, em 1930. O grupo regionalista do Nordeste tinha consciência dos complexos problemas 

sociopolíticos que assolavam o Brasil, daí o interesse pela produção de uma literatura engajada, que 

assumisse e representasse a realidade da população carente e marginalizada pelo governo. Contudo, a 

Geração de 30 - como ficou conhecida essa nova leva de artistas - , foi entendida como subversiva e 

comunista e, portanto, perseguida pelo Brasil do Estado Novo de Getúlio Vargas. 

 

Poesia da Geração de 30 

Na poesia, o marco da segunda fase foi a publicação de Alguma poesia (1930), de Carlos Drummond 

de Andrade. Na prosa, Bagaceira (1928), de José Américo de Almeida.  

A poesia da segunda fase assumiu um caráter universal: poetas da geração anterior amadureceram e 

buscaram a sobriedade e o equilíbrio. As temáticas favoritas eram as existenciais, como a complexidade do 

homem a ser analisado e avaliado em seus conflitos, sentimentos e emoções, sem que se deixasse de lado 

algumas questões sociais. 

Alguns escritores procuraram confronto espiritual, sentido místico para a existência. Desta forma, 

poetas como Cecília Meireles, Jorge de Lima e Murilo Mendes entregaram seus versos às forças etéreas da 

espiritualidade.  É notória, pois, a pluralidade temática da geração de 30, que se relacionava intimamente 

com questões líricas sentimentais, emoções coletivas, humanos sofrimentos, crises sociais, misérias do 

mundo, espiritualidade, etc. 

 

Quer assistir um QQD sobre o tema e ainda baixar uma mapa mental? Só clicar aqui! 
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Textos de apoio 

 

Mãos dadas  

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro.  

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.  

Entre eles, considero a enorme realidade.  

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.  

 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,  

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.  

O tempo é a minha matéria, do tempo presente, os homens presentes,  

a vida presente. 

(Poema da obra Sentimento do mundo, de Carlos Drummond de Andrade). 

 

Mulher ao espelho 

Hoje que seja esta ou aquela,  

pouco me importa.  

Quero apenas parecer bela,  

pois, seja qual for, estou morta.  

 

Já fui loura, já fui morena,  

já fui Margarida e Beatriz.  

Já fui Maria e Madalena.  

Só não pude ser como quis.  

 

Que mal faz, esta cor fingida  

do meu cabelo, e do meu rosto,  

se tudo é tinta: o mundo, a vida,  

o contentamento, o desgosto?  

 

Por fora, serei como queira  

a moda, que me vai matando.  

Que me levem pele e caveira  

ao nada, não me importa quando.  

 

Mas quem viu, tão dilacerados,  

olhos, braços e sonhos seu  

se morreu pelos seus pecados,  

falará com Deus.  

 

Falará, coberta de luzes,  

do alto penteado ao rubro artelho.  

Porque uns expiram sobre cruzes,  

outros, buscando-se no espelho. 

               

 

 

                                                                                                                                                                                     

(Cecília Meireles) 

 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/cecilia_meireles/
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Rosa de Hiroshima 

  

Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas, oh, não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa, sem nada 

(Vinicius de Moraes) 

 

 

Congresso Internacional do Medo 

 

Provisoriamente não cantaremos o amor, 

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 

não cantaremos o ódio, porque este não existe, 

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, 

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, 

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. 

Depois morreremos de medo 

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas 

 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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Maria Diamba 

 

Para não apanhar mais 

falou que sabia fazer bolos: 

virou cozinha. 

Foi outras coisas para que tinha jeito. 

Não falou mais. 

Viram que sabia fazer tudo, 

até molecas para a Casa-Grande. 

Depois falou só, 

só diante da ventania 

que vinha do Sudão; 

falou que queria fugir 

dos senhores e das judiarias deste mundo 

para o sumidouro. 

 

(Jorge de Lima) 

Foi mudando, mudando  
 
Tempos e tempos passaram 
por sobre teu ser. 
Da era cristã de 1500 
até estes tempos severos de hoje, 
quem foi que formou de novo teu ventre, 
teus olhos, tua alma? 
Te vendo, medito: foi negro, foi índio ou foi cristão? 
 
Os modos de rir, o jeito de andar, 
pele, 
gozo, 
coração... 
Negro, índio ou cristão? 
Quem foi que te deu esta sabedoria, 
mais dengo e alvura, 
cabelo escorrido, tristeza do mundo, 
desgosto da vida, orgulho de branco, algemas, resgates, alforrias? 
Foi negro, foi índio ou foi cristão? 
Quem foi que mudou teu leite, 
teu sangue, teus pés, 
teu modo de amar, 
teus santos, teus ódios, 
        teu fogo, 
        teu suor, 
        tua espuma, 
        tua saliva, 
        teus abraços, teus suspiros, tuas comidas, 
        tua língua? 
Te vendo, medito: foi negro, foi índio ou foi cristão? 

(Jorge de Lima) 
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Exercícios 

 

1. Leia o poema abaixo: 

Retrato 

Eu não tinha este rosto de hoje, 

assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio tão amargo. 

  

Eu não tinha estas mãos sem força, 

tão paradas e frias e mortas, 

eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 

 Eu não dei por esta mudança, 

tão simples, tão certa e fácil: 

- Em que espelho ficou perdida 

a minha face?" 

(Cecília Meireles) 

Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com o poema: 

a) A expressão "mãos sem força", que aparece no primeiro verso da segunda estrofe, indica um lado 

fragilizado e impotente do "eu" poético diante de sua postura existencial. 

b) As palavras mais sugerem do que escrevem, resultando, daí, a força das impressões sensoriais. 

Imagens visuais e auditivas, em outros poemas, sucedem-se a todo momento. 

c) O tema revela uma busca da percepção de si mesmo. Antes de um simples retrato, o que se mostra 

é um autorretrato, por meio do qual o "eu" poético olha-se no presente, comparando-se com aquilo 

que foi no passado. 

d) Não há no poema o registro de estados de ânimo vagos e quase incorpóreos, nem a noção de 

perda amorosa, abandono e solidão. 
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2. Romance II ou do Ouro Incansável 
 
Mil bateias vão rodando 

sobre córregos escuros; 

a terra vai sendo aberta 

por intermináveis sulcos; 

infinitas galerias 

penetram morros profundos. 

 

De seu calmo esconderijo, 

o ouro vem, dócil e ingênuo; 

torna-se pó, folha, barra, 

prestígio, poder, engenho... 

É tão claro! – e turva tudo: 

honra, amor e pensamento. 

 

Borda flores nos vestidos, 

sobe a opulentos altares, 

traça palácios e pontes, 

eleva os homens audazes, 

e acende paixões que alastram 

sinistras rivalidades. 

 

Pelos córregos, definham 

negros, a rodar bateias. 

Morre-se de febre e fome 

sobre a riqueza da terra: 

uns querem metais luzentes, 

outros, as redradas pedras. 

Ladrões e contrabandistas 

estão cercando os caminhos; 

cada família disputa 

privilégios mais antigos; 

os impostos vão crescendo 

e as cadeias vão subindo. 

 

 

Por ódio, cobiça, inveja, 

vai sendo o inferno traçado. 

Os reis querem seus tributos, 

– mas não se encontram vassalos. 

Mil bateias vão rodando, 

mil bateias sem cansaço. 

 

Mil galerias desabam; 

mil homens ficam sepultos; 

mil intrigas, mil enredos 

prendem culpados e justos; 

já ninguém dorme tranquilo, 

que a noite é um mundo de sustos. 

 

Descem fantasmas dos morros, 

vêm almas dos cemitérios: 

todos pedem ouro e prata, 

e estendem punhos severos, 

mas vão sendo fabricadas 

muitas algemas de ferro. 

(MEIRELES, Cecília. Poesias completas. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.) 

 

O poema de Cecília Meireles apresenta um tom épico e revela afinidades com as propostas que 

distinguiram a chamada geração de 30 da primeira geração modernista. Marque nas alternativas 

abaixo um aspecto em comum entre a perspectiva da autora sobre o país, revelada nesse texto, e a 

que predominou na obra de romancistas da geração de 30. 

a) A poetisa aborda criticamente os problemas do território brasileiro. 

b) A poetisa inicia um processo de construção da identidade nacional.  

c) A poetisa enfoca as origens do povo brasileiro no texto apresentado. 

d) A poetisa apresenta seu ponto de vista em relação a um tema frequente da geração de 3
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3. Confidência do Itabirano  
 
Alguns anos vivi em Itabira.  

Principalmente nasci em Itabira.  

Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.  

Noventa por cento de ferro nas calçadas.  

Oitenta por cento de ferro nas almas.  

E esse alheamento do que na vida é porosidade e  

[comunicação.  

A vontade de amar, que me paralisa o trabalho,  

vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e  

[sem horizontes.  

E o hábito de sofrer, que tanto me diverte,  

é doce herança itabirana.  

De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço:  

esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil,  

este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;  

este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas;  

este orgulho, esta cabeça baixa...  

Tive ouro, tive gado, tive fazendas.  

Hoje sou funcionário público.  

Itabira é apenas uma fotografia na parede.  

Mas como dói!  

ANDRADE, C. D. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.  

  

Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do movimento modernista brasileiro. Com seus 

poemas, penetrou fundo na alma do Brasil e trabalhou poeticamente as inquietudes e os dilemas 

humanos. Sua poesia é feita de uma relação tensa entre o universal e o particular, como se percebe 

claramente na construção do poema Confidência do Itabirano. Tendo em vista os procedimentos de 

construção do texto literário e as concepções artísticas modernistas, conclui-se que o poema acima 

a) representa a fase heroica do modernismo, devido ao tom contestatório e à utilização de 

expressões e usos linguísticos típicos da oralidade.  

b) apresenta uma característica importante do gênero lírico, que é a apresentação objetiva de fatos 

e dados históricos.  

c) evidencia uma tensão histórica entre o “eu” e a sua comunidade, por intermédio de imagens que 

representam a forma como a sociedade e o mundo colaboram para a constituição do indivíduo. 

d) critica, por meio de um discurso irônico, a posição de inutilidade do poeta e da poesia em 

comparação com as prendas resgatadas de Itabira.  

e) apresenta influências românticas, uma vez que trata da individualidade, da saudade da infância e 

do amor pela terra natal, por meio de recursos retóricos pomposos. 
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4. Ai, palavras, ai, palavras 

que estranha potência a vossa! 
Todo o sentido da vida 
principia a vossa porta: 
o mel do amor cristaliza 
seu perfume em vossa rosa; 
sois o sonho e sois a audácia, 
calúnia, fúria, derrota... 
A liberdade das almas, 
ai! Com letras se elabora... 
E dos venenos humanos 
sois a mais fina retorta: 
frágil, frágil, como o vidro 
e mais que o aço poderosa! 
Reis, impérios, povos, tempos, 
pelo vosso impulso rodam… 

MEIRELES, C. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985 (fragmento). 
 

O fragmento destacado foi transcrito do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles. 

Centralizada no episódio histórico da Inconfidência Mineira, a obra, no entanto, elabora uma reflexão 

mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem: 

a) A força e a resistência humanas superam os danos provocados pelo poder corrosivo das 

palavras. 

b) As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm seu equilíbrio vinculado ao significado das 

palavras. 

c) O significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza da luta do homem 

pela vida. 

d) Renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e 

suas crenças. 
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5. Olá! Negro  

 
Os netos de teus mulatos e de teus cafuzos  

e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor  

tentarão apagar a tua cor!  

E as gerações dessas gerações quando apagarem  

a tua tatuagem execranda,  

não apagarão de suas almas, a tua alma, negro!  

Pai-João, Mãe-negra, Fulô, Zumbi,  

negro-fujão, negro cativo, negro rebelde  

negro cabinda, negro congo, negro íoruba,  

negro que foste para o algodão de USA 

para os canaviais do Brasil, 

para o tronco, para o colar de ferro, para a canga  

de todos os senhores do mundo; 

eu melhor compreenda agora os teus blues 

nesta hora triste da raça branca, negro!  

Olá, Negro! Olá. Negro!  

A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro!  

LIMA. J, Obras completas: Rio de Janeiro, Aguilar, 1958 (fragmento). 

  

O conflito de gerações e de grupos étnicos reproduz, na visão do eu lírico, um contexto social 

assinalado por 

a) modernização dos modos de produção e consequente enriquecimento dos brancos. 

b) preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural dos brancos. 

c) superação dos costumes antigos por meio da incorporação de valores dos colonizados. 

d) nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores pela condição de pobreza. 

e) antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade. 
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Leia o texto a seguir e responda às 

questões 6 e 7:  

 

A flor e a náusea 

 

Preso à minha classe e a algumas roupas, 

vou de branco pela rua cinzenta. 

Melancolias, mercadorias espreitam-me. 

Devo seguir até o enjôo? 

Posso, sem armas, revoltar-me? 

 

Olhos sujos no relógio da torre: 

Não, o tempo não chegou de completa 

justiça. 

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, 

alucinações e espera. 
 

O tempo pobre, o poeta pobre 

fundem-se no mesmo impasse. 

Em vão me tento explicar, os muros são 

surdos. 

Sob a pele das palavras há cifras e 

códigos. 

O sol consola os doentes e não os renova. 

As coisas. Que tristes são as coisas, 

consideradas sem ênfase. 

 

Vomitar esse tédio sobre a cidade. 

Quarenta anos e nenhum problema 

resolvido, sequer colocado. 

Nenhuma carta escrita nem recebida. 

Todos os homens voltam para casa. 

Estão menos livres mas levam jornais 

e soletram o mundo, sabendo que o 

perdem. 

[...] 
 

Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de 

aço do tráfego. 
 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os 

negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

 

Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 
 

Sento-me no chão da capital do país às 

cinco horas da tarde 

e lentamente passo a mão nessa forma 

insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças 

avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no 

mar, galinhas em pânico. 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o 

tédio, o nojo e o ódio. 

 

Carlos Drummond de Andrade  
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6. Considere as afirmações a seguir: 

I. A preocupação social, presente em “A flor e a náusea”, representa uma das principais 

características da produção poética de Carlos Drummond de Andrade, especialmente no que 

se refere às obras Sentimento do mundo, José e A rosa do povo. 

II. No poema, podemos perceber o paradoxo que traduz a vida moderna, através do contraste 

entre o desenvolvimento urbano e a solidão dos homens. 

III. Os apelos do mundo do consumo, provenientes do desenvolvimento das relações capitalistas nos 

grandes centros urbanos, ficam evidenciados no terceiro verso: “Melancolias, mercadorias 

espreitam-me”. 

IV. A presença de vocábulos como “vomitar”, “feia”, “enjôo”, “fezes” é indicativa de que o poema de 

Drummond traz marcantes características da lírica moderna ocidental, que fez do feio objeto 

estético. 

As afirmativas corretas são: 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

 

7. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as afirmativas abaixo, sobre o poema “A flor e a náusea”, 

de Drummond. No poema, a flor nascida no asfalto:  

(  ) simboliza a resistência à coisificação do homem nas grandes cidades, regidas pelo ritmo dos 

“negócios”.  

(  ) irrompe com uma força inusitada, substituindo o tédio e a náusea pela esperança. 

(  ) não consegue reverter o sentimento de tédio e de ódio que toma conta do eu-lírico do poema.  

(  ) é apenas uma imagem para ressaltar que nada pode modificar o cenário desumano da cidade.  

(  ) passa despercebida de muitos na rotina da cidade, embora o inusitado do seu nascimento. 

 

O preenchimento correto dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) V – F – V – V – F 

b) F – F – V – V – V 

c) V – F – V – F – F 

d) V – V – F – F – V 

e) V – F – F – V – V 
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8. SENTIMENTAL 
Ponho-me a escrever teu nome 

com letras de macarrão. 

No prato, a sopa esfria, cheia de escamas 

E debruçados na mesa todos contemplam 

esse romântico trabalho. 

  

Desgraçadamente falta uma letra, 

uma letra somente 

para acabar teu nome! 

  

- Está sonhando? Olhe que a sopa esfria! 

  

Eu estava sonhando... 

E há em todas as consciências um cartaz amarelo: 

Neste país é proibido sonhar. 

 (Carlos Drummond de Andrade) 

Esse poema é caracteristicamente modernista, porque nele: 

a) A uniformidade dos versos reforça a simplicidade dos sentimentos experimentados pelo poeta. 

b) Tematiza-se o ato de sonhar, valorizando-se o modo de composição da linguagem surrealista. 

c) Satiriza-se o estilo da poesia romântica, defendendo os padrões da poesia clássica. 

d) A linguagem coloquial dos versos livres apresenta com humor o lirismo encarnado na cena 

cotidiana. 

e) O dia a dia surge como novo palco das sensações poéticas, sem imprimir a alteração profunda 

na linguagem lírica. 
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9. Soneto de fidelidade (Vinicius de Moraes)  
 
De tudo, ao meu amor serei atento  

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto  

Que mesmo em face do maior encanto  

Dele se encante mais meu pensamento.  

 

Quero vivê-lo em cada vão momento  

E em seu louvor hei de espalhar meu canto  

E rir meu riso e derramar meu pranto  

Ao seu pesar ou seu contentamento. 

 

E assim, quando mais tarde me procure  

Quem sabe a morte, angústia de quem vive  

Quem sabe a solidão, fim de quem ama.  

 

Eu possa me dizer do amor (que tive):  

Que não seja imortal, posto que é chama  

Mas que seja infinito enquanto dure. 

 

Nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinicius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta: 

a) não acredita no amor como entrega total entre duas pessoas 

b) acredita que, mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se por outra e trocar de 

amor 

c) entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de duas pessoas 

d) concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na 

tristeza 

e) vê, na angústia causada pela ideia da morte, o impedimento para as pessoas se entregarem ao 

amor 
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10. Regimes que se dizem cristãos e que derivam sua autoridade de um determinado corpo de textos já 

variaram do reino feudal de Jerusalém aos shakers, do império dos tsares russos à República 

Holandesa, da Genebra de Calvino à Inglaterra georgiana. Em épocas distintas, a teologia cristã 

absorveu Aristóteles e Marx. Todos afirmavam provir dos ensinamentos de Cristo – embora em geral 

desagradando a outros cristãos igualmente convencidos de sua cristandade.  
(HOBSBAWM, Eric. Como mudar o mundo. Marx e o marxismo (1840-2011). São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 312) 

 

A diversidade de teses e posições do modernismo de 22 abrigou vocações que eram ao mesmo tempo 

libertárias e religiosas, provocando, por vezes, disposições contrárias como a de Carlos Drummond de 

Andrade nestes versos de Alguma poesia:  

a) Se meu verso não deu certo foi seu ouvido que entortou.  

Eu não disse ao senhor que não sou senão poeta?  

b) Gastei uma hora pensando um verso  

Que a pena não quer escrever.  

c) Jesus já cansado de tanto pedido  

dorme sonhando com outra humanidade. 

d) O jornal governista ridiculariza seus versos,  

os versos que ele sabia bons.  

e) A noite caiu na minh’alma,  

fiquei triste sem querer. 
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Gabarito 

 

1. D 

O poema é recheado de referências aos sentimentos do eu-lírico, sensações de perda se equiparam às 

mudanças sofridas pelas características do eu-lírico.  

 

2. A 

A poetisa aborda criticamente os problemas do Brasil, enfocando as origens da desigualdade social -

tema frequente no romance regionalista a partir dos anos 30. 

 

3. C 

O poema “Confidência do Itabirano” apresenta uma troca entre universal e particular, no que diz respeito 

ao eu-lírico e sua comunidade, visto que ele revela que carrega consigo as marcas de seu meio de origem, 

a cidade de Itabira, região produtora de minério de ferro localizada em Minas Gerais. Assim, o autor, no 

texto, prioriza a temática conflituosa entre o ser em relação com o mundo que o cerca.  

 

4. B 

O eu lírico faz uma reflexão sobre a relação entre o homem e a linguagem, evidenciando que, 

independente do impacto e dos sentimentos que as palavras podem causar, há um equilíbrio vinculado 

ao seu significado junto às relações humanas. 

 

5. B 

Desde o título há menção à cultura negra. No trecho “eu melhor compreenda agora os teus blues/nesta 

hora triste da raça branca, negro!” Fica clara a comparação entre o “blues” e a triste hora da raça branca.  

Além disso, o eu lírico considera que, apesar de todas as tentativas de se renegar a cultura dos negros, 

as suas marcas são indeléveis na sociedade brasileira “E as gerações dessas gerações quando 

apagarem; a tua tatuagem execranda; não apagarão de suas almas, a tua alma, negro!”. 

 

6. E 

Todas as alternativas estão corretas porque mencionam características inerentes ao autor e suas obras. 

 

7. D 

A alternativa corresponde à resposta correta, já que analisa de forma eficiente o poema. A primeira 

afirmação é correta, porque a flor emerge do asfalto, a segunda afirmativa está certa porque a flor 

representa uma esperança em meio ao descontentamento, a terceira afirmativa está errada porque há 

mudança no humor do eu-lírico que se enche de esperança, a quarta afirmativa está incorreta porque a 

flor modifica o cenário de forma positiva, a quinta afirmativa está correta porque a correria da cidade é 

fator determinante para que as pessoas fechem os olhos para as coisas mais simples e belas e 

revolucionárias como a rosa. 
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8. D 

O poema tem como temática uma situação cotidiana que o aproxima ao gênero narrativo, logo há uma 

nova sensação poética de experimentação que permite essa criação. Além disso, o autor faz uso da 

linguagem coloquial em seu amor moderno, diferente da poesia de linguagem rebuscada dos poetas 

românticos, cuja temática enaltecia o amor romântico e o culto à mulher inatingível.  

 

9. D 

O autor acredita no amor como um sentimento intenso visto, também, pelo título do poema “soneto de 

fidelidade”, e pela passagem “De tudo, ao meu amor serei atento”. Dessa forma, esse sentimento é 

compartilhado tanto na alegria quanto na tristeza: “E em seu louvor hei de espalhar meu canto; E rir meu 

riso e derramar meu pranto; Ao seu pesar ou seu contentamento.” 

 

10. C 

A alternativa correta transcreve dois versos que atribuem à imagem de Jesus crucificado a possibilidade 

de estar sonhando com outra humanidade, talvez em razão da fragilidade moral do homem moderno. Ou 

seja, nesses versos, Drummond reproduz uma visão contraditória de uma figura divina e toda poderosa 

que se transfigura em homem comum, sujeito ao cansaço e desalento.  
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Arranjo simples e combinação simples  
Quer ver esse material pelo Dex? Clica aqui. 

 

Resumo 

 

Arranjo 

Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se arranjo dos n elementos, tomados p a p, a qualquer 

sequência ordenada de p elementos distintos escolhidos entre os n existentes. 

 

 

 

Exemplo: Quantos são os números compreendidos entre 2000 e 3000 formados por algarismos distintos 

escolhido entre 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9? 

O número deve ter quatro algarismos (pois está entre 2000 e 3000). Para o primeiro algarismos existe apenas 

uma possibilidade (2) e para os outros três ainda existem 8 números disponíveis, então: 

 

 

 

Combinação Simples 

Número de combinações de n elementos tomados p a p onde a ordem não importa. 

n,p

nn!
C

pp!(n p)!

 
= =  

−  
 

 

Exemplo: Com 10 espécies de frutas, quantos tipos de salada, contendo 6 espécies diferentes podem ser 

feitas? 

Nesse caso a ordem das frutas não importa na salada de fruta, então é um caso de combinação, pois, dentre 

10 elementos, devemos escolher apenas 6. Ou seja: 

 

 

 

Assim, temos 210 tipos de saladas diferentes com 6 espécies de fruta. 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-arranjo-simples-e-combinacao-simples/explicacao/1
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Exercícios 

 

1. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de 

futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos 

outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que 

o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro: 

 

Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? 

a) 64 

b) 56 

c) 49 

d) 36 

e) 28 

 
 
 

2. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o 

adversário ser canhoto ou destro.Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 

6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores, 

porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas 

para a partida de exibição? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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3. Uma família composta por sete pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou 

o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na 

figura, disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas 

disponíveis são as mostradas em branco. 

 

 
O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

 

4. Considere o seguinte jogo de apostas: numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador 

escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O apostador 

será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa 

mesma cartela.  O quadro apresenta o preço de cada cartela, de acordo com a quantidade de números 

escolhidos. 

 
Cinco apostadores, cada um com R$ 500,00 para apostar, fizeram as seguintes opções:  

Arthur: 250 cartelas com 6 números escolhidos;  Bruno: 41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 

cartelas com 6 números escolhidos;  Caio: 12 cartelas com 8 números escolhidos e 10 cartelas com 6 

números escolhidos; Douglas: 4 cartelas com 9 números escolhidos; Eduardo: 2 cartelas com 10 

números escolhidos. Os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são: 

a) Caio e Eduardo.  

b) Arthur e Eduardo. 

c) Bruno e caio 

d) Arthur e Bruno 

e) Douglas e Eduardo 
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5. A população brasileira sabe, pelo menos intuitivamente, que a probabilidade de acertar as seis 

dezenas da mega sena não é zero, mas é quase. Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas por 

essa loteria, especialmente quando o prêmio se acumula em valores altos. Até junho de 2009, cada 

aposta de seis dezenas, pertencentes ao conjunto {01, 02, 03, ..., 59, 60}, custava R$ 1,50.  
Disponível em: www.caixa.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2009. 

Considere que uma pessoa decida apostar exatamente R$126,00 e que esteja mais interessada em 

acertar apenas cinco das seis dezenas da mega sena, justamente pela dificuldade desta última. Nesse 

caso, é melhor que essa pessoa faça 84 apostas de seis dezenas diferentes, que não tenham cinco 

números em comum, do que uma única aposta com nove dezenas, porque a probabilidade de acertar 

a quina no segundo caso em relação ao primeiro é, aproximadamente: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
 

6. Doze times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi 

escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o Grupo A. Em seguida, 

entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo 

que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo seria o time visitante. 

A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e a quantidade total de escolhas dos times 

do jogo de abertura podem ser calculadas através de: 

a) uma combinação e um arranjo, respectivamente. 

b) um arranjo e uma combinação, respectivamente. 

c) um arranjo e uma permutação, respectivamente. 

d) duas combinações. 

e) dois arranjos. 
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7. Estima-se que haja, no Acre, 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela a seguir. 

 

Deseja-se realizar um estudo comparativo entre três dessas espécies de mamíferos - uma do grupo 

Cetáceos, outra do grupo Primatas e a terceira do grupo Roedores. O número de conjuntos distintos 

que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a: 

a) 1320 

b) 2090 

c) 5845 

d) 6600 

e) 7 245 

 
 

8. Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles 

no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais 

relacionados na tabela a seguir. 

 

De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 

5 museus para visitar? 

a) 6 

b) 8 

c) 20 

d) 24 

e) 36 
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9. Em uma competição de vôlei de praia participam n duplas. Ao final, todos os adversários se 

cumprimentaram uma única vez com apertos de mãos. Sabendo-se que foram contados 180 apertos 

de mãos, podemos concluir que n é igual a: 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

d) 11 

e) 12 
 

 

10. O técnico da seleção brasileira de futebol precisa convocar mais 4 jogadores, dentre os quais 

exatamente um deve ser goleiro. Sabendo que na sua lista de possibilidades para essa convocação existem 

15 nomes, dos quais 3 são goleiros, qual é o número de maneiras possíveis de ele escolher os 4 jogadores? 

a) 220    

b) 660    

c) 1980    

d) 3960    

e) 7920    
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. A 

 

 

3. A 

 

 

4. A 

 

5. C 

 

 

6. A 

 

 

7. A 
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8. D 

 

 

9. C 

 

Se todos os atletas se cumprimentassem, então o número de apertos de mãos seria igual a 2n,2C . Mas, 

como apenas adversários se cumprimentam, devemos descontar desse total o número de apertos de 

mãos trocados entre atletas de uma mesma dupla, qual seja n. 

2n,2C n 180

22n!
n

2!.(2n 2)!

− =

− =
−

n.(2n 1) (2n 2)!− −

2 . (2n 2)!−
n 180

2n² n n 180

2n² 2n 180 0

n² n 90 0

n 10 n 9

                      

                      

                      

                       ou 

− =

= − − =

= − − =

= − − =

= = = −

 

 

10. B 

 

Há 3 possibilidades para a escolha do goleiro. 

O total de maneiras de escolher os outros três jogadores, após a escolha do goleiro é dado por: 

12,3

12!
C 220

3!9!
= =  Assim, o total de maneiras de escolher os quatro jogadores, pelo princípio 

fundamental da contagem é: 3. 220 = 660. 
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Permutação simples e com repetição 
Quer ver esse material pelo Dex? Clica aqui. 

 

Resumo 

 

Permutações 

Permutação simples de n objetos distintos 
Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se permutação dos n elementos, todo arranjo desses 

n elementos tomados n a n. 

 

!P n=  

 

 

Exemplo: q 

Quantos são os anagramas da palavra “GRUPO”? 

Como temos 5 letras: 

5 5! 5.4.3.2.1 120P = = =  

 

Assim, podemos escrever 120 anagramas da palavra GRUPO. 

 

Permutação com elementos repetidos 

De modo geral, se temos n elementos dos quais 1n são iguais 1a , 2n  são iguais a 2a , 3n  são iguais a 

3a , ... , rn são iguais a ra , o número de permutações possíveis é dado por: 

 

1 2 3( , , ,..., )

1 2 3

!

! ! !... !

rn n n n

n

r

n
P

n n n n
=  

 

 

Exemplo: Quantos são os anagramas da palavra “MATEMÁTICA”? 

 

Dentre as 10 letras, existem três que se repetem: M (2 vezes), A (3 vezes) e T (2 vezes). 

 

(2,3,2)

10

10! 10.9.8.7.6.5.4.3! 10.9.8.7.6.5.4 10.9.8.7.6.5.4 604800
151200

2!3!2! 2!3!2! 2.1.2.1 4 4
P = = = = = =  

 

Assim, podemos escrever 151 200 anagramas da palavra Matemática. 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-permutacao-simples-e-com-repeticao
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Exercícios 

 

1. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por quatro 

caracteres, sendo dois algarismos e duas letras (maiúsculas ou minúsculas). As letras e os algarismos 

podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por vinte e seis letras 

e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha.  
Disponível em: www.infowester.com. Acesso em: 14 dez. 2012.  

O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

 

2. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma 

vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de 

números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por 

um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e, em nenhum deles, 

apareceram dígitos pares. 

Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75 913 é 

a) 24 

b) 31 

c) 32 

d) 88 

e) 89 
 

 

3. Um grupo é formado por oito homens e cinco mulheres. Deseja-se dispor essas oito pessoas em uma 
fila, de modo que as cinco mulheres ocupem sempre as posições 1, 2, 3, 4 e 5, e os homens as posições 
6, 7 e 8.  

 

Quantas formas possíveis de fila podem ser formadas obedecendo a essas restrições? 

a) 56    
b) 456    
c) 40320    
d) 72072    
e) 8648640   
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4. Uma estudante ainda tem dúvidas quanto aos quatro últimos dígitos do número do celular de seu novo 

colega, pois não anotou quando ele lhe informou, apesar de saber quais são não se lembra da ordem 

em que eles aparecem. Nessas condições, pode-se afirmar que o número de possibilidades para a 

ordem desses quatro dígitos é 

a) 240 

b) 160 

c) 96 

d) 24 

e) 16 
 

 

5. Na figura a seguir as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam 

quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A a B é: 

 

a) 40.320 

b) 6.720 

c) 256 

d) 120 

e) 56 
 

 

6. Seja n a quantidade de anagramas da palavra FILOSOFIA que possuem todas as vogais juntas. Temos 

que n  vale: 

a) 1.800 

b) 3.600 

c) 4.800 

d) 181.440 

e) 362.880 

 
 

7. A vendedora de roupas está arrumando os cabines da vitrine de uma loja. Ela deve pendurar 5 camisas, 

3 bermudas e 2 casacos na vitrine, de modo que cada peça fique uma ao lado da outra sem 

sobreposição. Quantas são as disposições possíveis nessa arrumação, de modo que as peças de um 

mesmo tipo fiquem sempre juntas, lado a lado na vitrine? 

a) 20 

b) 120 

c) 1440 

d) 4320 

e) 8640 
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8. Quantos anagramas é possível formar com a palavra CARAVELAS, não havendo duas vogais 

consecutivas e nem duas consoantes consecutivas? 

a) 24 

b) 120 

c) 480 

d) 1920 

e) 3840 

 
 

9. O número de candidatos inscritos para realização do último vestibular de verão, em um determinado 

curso, corresponde ao número de anagramas da palavra VESTIBULAR que começam por VE e 

terminam por AR. Esse número é igual a:  

a) 120 

b) 240 

c) 360 

d) 540 

e) 720 

 
 

10. A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto 

B por um dos percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sentidos “de baixo para cima” 

ou “da esquerda para a direita”. O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A 

até B é: 

 

a) 95040 

b) 40635 

c) 924 

d) 792 

e) 35 
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. E 

 

 

3. C 

 

 

4. D 

 

 

5. E 
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6. A 

Considerando todas as vogais como uma única letra, segue que a resposta é dada por 

(2, 2)(2)
5 5

5! 5!
P P 60 30 1.800.

2! 2! 2!
 =  =  =


   

 

7. E 

 

 

8. C 

 

 

9. E 

Permutando as letras S, T, I, B, U, L, temos, uma permutação simples: 

6P 6! 6.5.4.3.2.1 720

VE _ _ _ _ _ _ AR

= = =    
 

10. D 
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Vetores: definição, módulo e operações 
Quer ver esse material pelo Dex? Clica aqui. 

 

Resumo 

 

Definição 

Existem dois tipos de grandezas: as escalares e as vetoriais. A grandeza escalar é completamente 

definida por apenas um número real, como por exemplo, o comprimento, área, volume, massa e temperatura. 

Porém, nem todas as grandezas ficam completamente definidas apenas pelo seu módulo, é o caso da 

grandeza vetorial, pois, precisamos conhecer seu módulo, direção e sentido, como por exemplo é o caso da 

força, velocidade e aceleração.  

O vetor é definido por uma letra minúscula com uma seta em cima, exemplo: u   

 

Propriedades: 

• Dois ou mais segmentos orientados têm a mesma direção se estiverem na mesma reta ou se as retas 

de suporte forem paralelas, e denota-se / / vu . 

• Dois vetores são iguais se tiverem iguais o módulo, a direção e so sentido. 

 

Operações com Vetores 

Consideremos os vetores u e v vamos calcular algumas operações entre eles. 

• Adição 

A soma entre os vetores, representada por vu + , é dada por: 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-vetores-definicao-modulo-e-operacoes
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• Subtração 

A subtração entre os vetores, representada por a b− , é dada por: 

 

• Multiplicação de número real por vetor 

Dado um vetor v  e um número real  , o produto é o vetor v  

 

Sejam os vetores 1 1( , )u x y= e 2 2v (x , )y= . Define-se: 

(1) 1 2 1 2v ( x , y )u x y+ = + +
 

(2) 2 2v ( , )x y  =
 

 

Módulo de um vetor 

Seja o vetor v (x, )y= , conforme figura abaixo, pelo Teorema de Pitágoraas vem: 

 

| v | ² ²x y= +   

Exemplo:  

Se v (2, 3)= − , então seu módulo será | v | 2² ( 3)² 13= + − = . 
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Exercícios 

 

1. O paralelogramo ABCD, da figura abaixo, é determinado pelos vetores AB  e AD , sendo M e N pontos 

médios dos lados DC e AB, respectivamente. 

 

 

Os vetores que representam as soluções, nesta ordem são: 

a) , e  

b) , e  

c) , e  

d) , e  

e) , e  

 

   
2. A Bíblia nos conta sobre a viagem de Abraão à Terra Prometida. Abraão saiu da cidade de Ur, na 

Mesopotâmia (atual Iraque) e caminhou até a cidade de Harã. Depois, caminhou até Canaã, a Terra 

prometida (atual Israel). Fixando um sistema de coordenadas cartesianas retangulares, em um mapa 

do Mundo Antigo, considere a cidade de Canaã localizada no ponto O = (0,0), a cidade de Harã 

localizada no ponto H = (2, 7/2), a cidade de Ur localizada no ponto U e o vetor UH = (- 1/2, 11/2) . 

Nesse sistema de coordenadas, pode-se afirmar que o ponto U é:  

a) (5/2, -2)    

b) (2, -2/5)    

c) (-2, 2/5)    

d) (-2/5, 5/2)    

e) (5, 2/5)    

   
 

 

 

 

I. 

I. 

II. 
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3. Dados os vetores (2, 3)u = − e v ( 1,4)= − , qual o valor de 3 2u v− ? 

a) (8, 17) 

b) (-8, 17) 

c) (8, -17) 

d) (-8, - 17) 

e) (4, -1) 

 

4. Qual o vetor x na igualdade 
1

3 2
2

x u v x+ = +  , sendo (3, 1)u = −  e ( 2,4)v = − ? 

a) (-7/2, 2) 

b) (-1/2, 2) 

c) (2, -7/2) 

d) (2, -1/2) 

e) (-3/2, 2) 

 
 

5.  

 

Considere os vetores a, g e �⃗⃗�   anteriormente representados. O vetor v tal que v = 
1

2
a + g -

1

4
ω⃗⃗  é:  

a) 

7
6,  

4

 
− 
      

b) (-2, 3)    

c) 

7
, 6  

4

 
− 
      

d) 

7
, 6

4

 
− 

      

e) 

7
6,  

4

 
− 
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6. Dados os vetores ( 1,3)u = − e v ( 2, 1)= − − , qual o valor de | u v |+  ? 

a) 7   

b) 13  

c) 5  

d) 2  

e) 10  

 

 

7. O módulo do vetor 2i - 3j + 6k vale:  

a) 5    

b) 7    

c) 9    

d) 11    

e) 13    

 
   
8. ABCD é um quadrado. O vetor que indica a operação AB-BC  é igual a:  

a) DB     

b) CA     
c) BD     
d) BD     
e) AC     

 
 

9. A figura a seguir mostra o vetor v  representado no plano cartesiano. 

 
A representação e o módulo desse vetor são, respectivamente,  

a) v (5,1)=  e | v | 3=     

b) 
v (3, 0)=

 e 
| v | 3=

    

c) 
v ( 3, 4)= − −

 e 
| v | 4=

    

d) v ( 3, 4)= − −  e | v | 5=     

e) v ( 1, 4)= − −  e | v | 5=     
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10. Considere a árvore de natal de vetores, montada conforme a figura a seguir. 

 
 

A alternativa correta que apresenta o módulo, em cm,  do vetor resultante é:  

a)  4     

b)  0     

c)  2     

d)  6     
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Gabarito 

 

1. A 

 

 

 

2. A 

𝑼𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑯 − 𝑼 = (𝟐,
𝟕

𝟐
) − 𝑼 = (−

𝟏

𝟐
,
𝟏𝟏

𝟐
) 

𝑼 =  (𝟐,
𝟕

𝟐
) − (−

𝟏

𝟐
,
𝟏𝟏

𝟐
) 

𝑼 = (
𝟓

𝟐
,−𝟐) 

 

3. C 

 

 

4. A 

 

Substituindo os vetores nesta equação, temos: 

 

5. C 

Observe, na figura, que: �⃗⃗� = (𝟐, 𝟒), �⃗⃗� = (−𝟑, 𝟑) 𝒆 �⃗⃗⃗� = (−𝟏,−𝟒). Dessa forma: 

�⃗⃗� =  
𝟏

𝟐
. (𝟐, 𝟒) + (−𝟑, 𝟑) − 

𝟏

𝟒
. (−𝟏,−𝟒) = (𝟏, 𝟐) + (−𝟑, 𝟑) + (

𝟏

𝟒
, 𝟏) 

�⃗⃗� = (−
𝟕

𝟒
, 𝟔) 

 

 

 

I. 

I. 

II. 
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6. B 

 

7. B 

2i - 3j + 6k 

2| v | 2² ( 3)² 6 49 7= + − + = =  

 

8. A 

 

9. D 

Tem-se que v (1,1) (4, 5) ( 3, 4).= − = − −  Portanto, segue 
2 2| v | ( 3) ( 4) 5.= − + − =

   

 

10. C 

A questão é puramente uma questão de vetores. Para resolvê-la, basta utilizar a regra do polígono, que 

diz que o vetor soma de n  vetores consecutivos é dada pela união entre o início do primeiro vetor com 

o final do último. 

Assim, pela figura, o módulo do vetor soma é 2 cm.    
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Vetores: produto escalar  
Quer ver esse material pelo Dex? Clica aqui. 

 

Resumo 

 

Definição Algébrica 

Chama-se produto escalar de dois vetores 1 1 1u x i y j z k= + + e 2 2 2v x i y j z k= + + , e se representa por 

.u v , ao número real: 

1 2 1 2 1 2. . . .u v x x y y z z= + + . 

 

O produto escalar de u por v também .u v  e se lê u escalar v  

Exemplo: 

Dados os vetores 3 5 8u i j k= − + e 4 2v i j k= − − , tem-se 
. (3).(4) ( 5)( 2) (8)( 1)

     12 10 8 14

u v = + − − + −

= + − =
 

 

Propriedades 

Para quaisquer vetores u , v  e w  e o número real α, temos que: 

 

 

Definição geométrica 

Se u e v  são vetores não-nulos e   e o ângulo entre eles, então 

 

. cosu v u v =  

A partir dessa fórmula, temos que: 

 

.
cos

u v

u v
 =  

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-vetores-produto-escalar
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Obs: 

 

 

 

 

 

 

 

Esse ultimo caso estabelece a condição de ortogonalidade 
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Exercícios 

 

1. Dados os vetores (3,2,1)u = e (4,5,2)v = . Qual valor de ( ) ( ). 2u v u v+ − ? 

a) 0 

b) 2 

c) -2 

d) 1 

e) -1 

 
 

2. Dados os vetores (3,2,1)u = e ( 1, 4, 1)v = − − − . Qual valor de .u u ? 

a) 12 

b) 15 

c) 13 

d) 14 

e) 16 

 

3. Dados os vetores (3,2,1)u = e ( 1, 4, 1)v = − − − . Qual valor de 0.u ? 

a) 0 

b) -1 

c) 1 

d) -4 

e) -2 

 
 

4. Sendo 
u

 = 4, 
v

 = 2 e .u v  = 3, qual valor de 
( ) ( )3 2 . 4u v u v− − +

? 

a) -38 

b) 42 

c) -48 

d) 30 

e) -28 
 
 

5. Sendo u  = 2, v  = 3 e 120° o ângulo entre u e v , calcule .u v . 

a) 3 

b) -3 

c) -1 

d) 1 

e) 2 
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6. Sendo u  = 2, v  = 3 e 120° o ângulo entre u e v , calcule u v+ . 

a) 0 

b) 9 

c) 3  

d) 7 

e) 7  

 
 

7. Mostre que (1, 2,3)u = − e (4,5,2)v =  são ortogonais: 

a) 0 

b) 4 

c) -10 

d) 6 

e) -1 
 
 

8. Os vetores a  (x, 2x - 1) e v  (- 2, 4) são ortogonais. Então o valor de x é igual a:  

a) -3/2    

b) -2/3    

c) 2/5    

d) 2/3    

e) 3/2    

 
 

9. Calcule o ângulo entre os vetores (1,1,4)u = e ( 1,2,2)v = −  

a) 45° 

b) 60° 

c) 30° 

d) 180° 

e) 225° 

 
 

10. Sabendo que o vetor v = (2,1,-1) forma ângulo de 60º com o vetor AB  determinado pelos pontos 

A(3,1,-2) e B(4,0,m). Qual o valor de m? 

a) 4 

b) -4 

c) 0 

d) 2 

e) -2 
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Gabarito 

 

1. C 

 

 

2. D 

 

 

3. A 

 

 

4. A 

 

 

5. B 

 

 

6. E 

 

 

7. A 
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8. D 

  Como são ortogonais 

a.v 0

(x,2x 1).( 2,4) 0

2x 8x 4 0

2x
3

=

− − =

− + − =

=

 

 

9. A 

 

 

10. B 
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Exercícios: Princípio fundamental da Contagem  
 

Exercícios 

 

1. Cada um dos círculos da figura deverá ser pintado com uma cor, escolhida dentre três disponíveis.  

 

Sabendo que dois círculos consecutivos nunca serão pintados com a mesma cor, o número de formas 

de se pintar os círculos é: 

a) 72. 

b) 68. 

c) 60. 

d) 54. 

e) 48. 

 

 

2. Na sala de reuniões de certa empresa há uma mesa retangular com 10 poltronas dispostas da forma 

como é mostrado na figura abaixo: 

 

Certo dia, sete pessoas foram convocadas para participar de uma reunião a ser realizada nessa sala: 

o presidente, o vice-presidente, um secretário e quatro membros da diretoria. Sabe-se que: o 

presidente e o vice-presidente deverão ocupar exclusivamente as poltronas das cabeceiras da mesa; 

o secretário deverá ocupar uma poltrona ao lado do presidente. Considerando que tais poltronas são 

fixas no piso da sala, de quantos modos as sete pessoas podem nelas se acomodar para participar de 

tal reunião? 

a) 3.360 

b) 2.480 

c) 1.680 

d) 1.240 

e) 840 
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3. Uma caixa automática de banco só trabalha com notas de 5 e 10 reais. Um usuário deseja fazer um 

saque de R$100,00. De quantas maneiras diferentes a caixa eletrônica poderá fazer esse pagamento? 

a) 5.  

b) 6.  

c) 11.  

d) 15.  

e) 20. 

 

 

4. Duzentos e cinquenta candidatos submeteram-se a uma prova com 5 questões de múltipla escolha, 

cada questão com 3 alternativas e uma única resposta correta. Admitindo-se que todos os candidatos 

assinalaram, para cada questão, uma única resposta, pode-se afirmar que pelo menos: 

a) um candidato errou todas as respostas. 

b) dois candidatos assinalaram exatamente as mesmas alternativas. 

c) um candidato acertou todas as respostas. 

d) a metade dos candidatos acertou mais de 50% das respostas. 

e) a metade dos candidatos errou mais de 50% das respostas. 

 

 

5. Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 

1,2,3,4,5 podem ser usados e um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, 

supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 seguido 

imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha? 

a) 551. 

b) 552. 

c) 553. 

d) 554. 

e) 555. 

 

 

6. Três empresas devem ser contratadas para realizar quatro trabalhos distintos em um condomínio. 

Cada trabalho será atribuído a uma única empresa e todas elas devem ser contratadas. De quantas 

maneiras distintas podem ser distribuídos os trabalhos? 

a) 12. 

b) 18. 

c) 36. 

d) 72. 

e) 108. 
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7. As urnas 1, 2 e 3 contêm, respectivamente, apenas as letras das palavras OURO, PRATA e BRONZE. 

Uma a uma são retiradas letras dessas urnas, ordenadamente e de forma cíclica, ou seja, a primeira 

letra retirada é da urna 1, a segunda é da urna 2, a terceira é da urna 3, a quarta volta a ser da urna 1, 

a quinta volta a ser da urna 2, e assim sucessivamente. O número mínimo de letras retiradas das urnas 

dessa maneira até que seja possível formar, com elas, a palavra PRAZER é igual a 

a) 8. 

b) 6. 

c) 10. 

d) 9 

e) 7 

 
 

8. Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas, atualmente com três 

letras e quatro algarismos numéricos, para quatro letras e três algarismos numéricos, como está 

ilustrado abaixo. 

 
Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação 

em relação ao número máximo de placas em vigor seria 

a) inferior ao dobro. 

b) superior ao dobro e inferior ao triplo. 

c) superior ao triplo e inferior ao quádruplo. 

d) mais que o quádruplo. 

 
 

9. Dois rapazes e duas moças irão viajar de ônibus, ocupando as poltronas de números 1 a 4, com 1 e 2 

juntas e 3 e 4 juntas, conforme o esquema.  

 
O número de maneiras de ocupação dessas quatro poltronas, garantindo que, em duas poltronas 

juntas, ao lado de uma moça sempre viaje um rapaz, é 

a) 4. 

b) 6. 

c) 8. 

d) 12. 

e) 16. 
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10.  
a) Quantos são os números inteiros positivos de quatro algarismos, escolhidos sem repetição, entre 

1, 3, 5, 6, 8, 9? 

b) Dentre os números inteiros positivos de quatro algarismos citados no item a), quantos são 

divisíveis por 5? 

c) Dentre os números inteiros positivos de quatro algarismos citados no item a), quantos são 

divisíveis por 4? 
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Gabarito 

 

1. E 

Pelo Princípio Fundamental da Contagem, temos 3 ⋅2 ⋅2 ⋅2 ⋅2= 48 formas 

 

2. A 

Para o presidente:  2 opções 

Para o vice: 1 opção 

Para o secretário:  2 opções 

Para a 4ª pessoa: 7 opções 

Para a 5ª pessoa: 6 opções 

Para a 6ª pessoa: 5 opções 

Para a 7ª pessoa: 4 opções 

 

Pelo PFC: 2.1.2.7.6.5.4=3360 possibilidades 

 

3. B 

1) 5 notas de 20  

2) 4 notas de 20 e 4 notas de 5  

3) 3 notas de 20 e 8 notas de 5  

4) 2 notas de 20 e 12 notas de 5  

5) 1 nota de 20 e 16 notas de 5  

6) 20 notas de 5 

 

Logo 6 possibilidades. 

 

4. B 

O total de sequências possível (considerando 5 questões cada uma com 3 alternativas) é: 

3.3.3.3.3 = 243 sequências totais. Como tem 250 alunos, pelo menos dois alunos assinalaram as 

mesmas alternativas 

 

5. A 

Total de senhas: 5.5.5.5=625 

Senhas que aparecem 13: 3.5.5=75 (podendo ser 13xx, x13x,xx13; com x podendo ser qualquer 

algarismo de 1 a 5) 

Nessa situação a senha 1313 foi verificada 2 vezes, logo tem 74 possibilidades. 

O total será 625-74= 551 

 

6. C 

Considerando 4 trabalhos para 3 empresas, uma das empresas fará 2 trabalhos. Distribuindo os 

trabalhos pelas empresas temos: 4.3.2.3=72. Supondo uma configuração temos: 

Empresa A: Trabalho 1, trabalho 2 

Empresa B: Trabalho 3 

Empresa C: Trabalho 4 

Repare que se para empresa A fosse trabalho 2, trabalho 1 não mudaria a configuração logo para não 

contar duas vezes, a resposta será 72:2=36 
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7. A 

As letras P e A estão apenas na urna 2, e que as letras E e Z apenas na urna 3, assim serão necessárias 

pelo menos 6 extrações para retirar essas letras. Além disso, como a letra R existe uma vez em cada 

urna, o primeiro R deverá ser retirado da urna 1, e o segundo da urna 2, totalizando 8 retiradas.  

 

8. A 

Considerando 3 letras e 4 algarismos: 
4

 

Após a modificação: 
4 3

26 .10  

Comparando os valores

4 3

4

26 .10 26
2,6

10
= =  

Sabendo que dobrar = aumentar 100% = 1 

2,6-1=1,6 

 

9. E 

Os homens podem estar dispostos nas duas filas de 2! maneiras, assim como as mulheres também 2! 

maneiras. Em cada uma das duas filas, pode-se colocar o casal de 2! maneiras. Assim: 2!.2!.2!.2!=16 

 

10.  

a) 6.5.4.3=360 

 

b) 5.4.3.1=60 (deve terminar em 5) 

 

c) Para ser divisível por 4 o número deve terminar por 16,36,56,68 ou 96 (5 possibilidades), assim: 

4.3.5=60   
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Figuras de Linguagem (ironia, eufemismo, hipérbole, antítese, paradoxo, 

gradação) 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

Figuras de pensamento  

Ironia: Consiste em dizer o oposto do que se pretende falar.  

Exemplo: Ela não sabe escrever mesmo… Tirou 1000 na redação!  

 

Gradação: Enumeração gradativa (que aumenta ou diminui pouco a pouco) dentro de uma mesma ideia.  

Exemplo: De repente o problema se tornou menos alarmante, ficou menor, um grão, um cisco, um quase 

nada. 

 

Personificação (prosopopeia):  É a atribuição de características de seres animados a seres não humanos.  

Exemplo: Hoje, ao abrir a janela, o sol sorriu para mim.  

 

Hipérbole: É um exagero de ideias.  

Exemplo: “Eu nasci há 10 mil anos atrás 

E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais” 

Raul Seixas  

Antítese: É a utilização de termos que se opõem quanto ao seu sentido, ou seja, são palavras de sentidos 

opostos.  

Exemplo: O calor e o frio vivem em meu peito.  

 

Paradoxo: Trata-se da construção de imagem contraditória, incoerente ou impossível. Quando termos 

antitéticos se relacionam ou se mesclam, cria-se um paradoxo. 
Exemplo: “Amor é fogo que arde sem se ver 

É ferida que dói e não se sente” 

Luís de Camões  

Eufemismo: É a suavização de uma ideia, de um fato.  

Exemplo: O governo procederá ao reajuste de taxas. (em vez de aumento) 

 

Quer assistir um QQD sobre o tema e ainda baixar um mapa mental? Só clicar aqui! 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-figuras-de-linguagem-ironia-eufemismo-hiperbole-antitese-paradoxo-gradacao-
http://bit.ly/2Kk3zy7
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Exercícios 

 

1. “A novidade veio dar à praia 
na qualidade rara de sereia 

metade um busto de uma deusa maia 

metade um grande rabo de baleia 

a novidade era o máximo 

do paradoxo estendido na areia 

alguns a desejar seus beijos de deusa 

outros a desejar seu rabo pra ceia 

oh, mundo tão desigual 

tudo tão desigual 

de um lado este carnaval 

do outro a fome total 

e a novidade que seria um sonho 

milagre risonho da sereia 

virava um pesadelo tão medonho 

ali naquela praia, ali na areia 

a novidade era a guerra 

entre o feliz poeta e o esfomeado 

estraçalhando uma sereia bonita 

despedaçando o sonho pra cada lado” 
(Gilberto Gil – A Novidade) 

Assinale a alternativa que ilustra a figura de linguagem destacada no texto: 

a) “A novidade veio dar à praia/na qualidade rara de sereia” 

b) “A novidade que seria um sonho/o milagre risonho da sereia/virava um pesadelo tão medonho” 

c) “A novidade era a guerra/entre o feliz poeta e o esfomeado” 

d) “Metade o busto de uma deusa maia/metade um grande rabo de baleia” 

e) “A novidade era o máximo/do paradoxo estendido na areia” 

 
 
2. I. "À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas, e sobretudo de muita paciência..."  

II. "... se se queria que estivesse sério, desatava a rir..."  
III. "... parece que uma mola oculta o impelia..."  
IV. "... e isto (...) dava em resultado a mais refinada má-criação que se pode imaginar."  
 

Quanto às figuras de linguagem, há neles, respectivamente,  

a) gradação, antítese, comparação e hipérbole.  

b) hipérbole, paradoxo, metáfora e gradação.  

c) hipérbole, antítese, comparação e paradoxo.  

d) gradação, antítese, metáfora e hipérbole.  

e) gradação, paradoxo, comparação e hipérbole. 
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3. Na expressão: “Faz dois anos que ele entregou a alma a Deus.” a figura de linguagem presente é:  
a) pleonasmo  

b) comparação  

c) eufemismo  

d) hipérbole  

e) anáfora 

 
 
4. "Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal!" Há, nesses versos, uma convergência de 

recursos expressivos, que se realizam por meio de: 
I. metonímia;  

II. pleonasmo;  

III. apóstrofe;  

IV. personificação.  

 

Quanto às especificações anteriores, diz-se que:  

a) todas estão corretas.  

b) nenhuma está correta.  

c) apenas I , II e III estão corretas.  

d) apenas III e IV estão corretas.  

e) apenas I está incorreta. 

 
 
5. Cidade grande 

 

Que beleza, Montes Claros. 

Como cresceu Montes Claros. 

Quanta indústria em Montes Claros. 

Montes Claros cresceu tanto, 

ficou urbe tão notória, 

prima-rica do Rio de Janeiro, 

que já tem cinco favelas 

por enquanto, e mais promete. 
Carlos Drummond de Andrade 

Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a  

a) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem.  

b) intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos. 

c) ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa, com intenção crítica.  

d) denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. 

e) prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida. 
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6. Ainda que eu falasse a língua dos homens  
e falasse a língua dos anjos,  

sem amor eu nada seria.  

É só o amor, é só o amor; 

Que conhece o que é verdade;  

O amor é bom, não quer o mal;  

Não sente inveja ou se envaidece. 

 O amor é o fogo que arde sem se ver;  

É ferida que dói e não se sente; 

 É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer.  

Ainda que eu falasse a língua dos homens  

e falasse a língua dos anjos,  

sem amor eu nada seria.  

É um não querer mais que bem querer;  

É solitário andar por entre a gente;  

É um não contentar-se de contente;  

É cuidar que se ganha em se perder;  

É um estar-se preso por vontade;  

É servir a quem vence, o vencedor;  

É um ter com quem nos mata a lealdade;  

Tão contrário a si é o mesmo amor.  

Estou acordado e todos dormem todos dormem, todos dormem;  

Agora vejo em parte, mas então veremos face a face.  

É só o amor, é só o amor;  

Que conhece o que é verdade.  

Ainda que eu falasse a língua dos homens 

e falasse a língua dos anjos, 

 sem amor eu nada seria.  
(Monte Castelo, Renato Russo. Do álbum As quatro estações, Legião Urbana)  

Analisando a letra da música Monte Castelo, pode-se afirmar que a figura de linguagem predominante 

é: 

a) Metonímia.  

b) Paradoxo.  

c) Antítese.  

d) Prosopopeia.  

e) Hipérbole. 
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7. Nos versos abaixo, uma figura se ergue graças ao conflito de duas visões antagônicas: 
“Saio do hotel com quatro olhos, 

- Dois do presente, 

- Dois do passado.” 

Esta figura de linguagem recebe o nome de: 

a) metonímia 

b) catacrese 

c) hipérbole 

d) antítese 

e) hipérbato 

 
 
8. Identifique a figura de linguagem empregada nos versos destacados: 

“No tempo de meu Pai, sob estes galhos, 

Como uma vela fúnebre de cera, 

Chorei bilhões de vezes com a canseira 

De inexorabilíssimos trabalhos!” 

a) Antítese 

b) Anacoluto 

c) Hipérbole 

d) Limotes 

e)  paragoge 

 
 
9. A figura de linguagem empregada nos versos em destaque é: 

“Quando a Indesejada das gentes chegar 

(Não sei se dura ou caroável) 

Talvez eu tenha medo. 

Talvez sorria, ou diga: 

- Alô, iniludível!” 

a) clímax 

b) eufemismo 

c) sínquise 

d) catacrese 

e) pleonasmo 
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10. Oxímoro (ou paradoxo) é uma construção textual que agrupa significados que se excluem 

mutuamente. Para Garfield, a frase de saudação de Jon (tirinha abaixo) expressa o maior de todos os 

oxímoros. 

 

 
Folha de S. Paulo. 31 de julho de 2000. 

  

Nas alternativas abaixo, estão transcritos versos retirados do poema “O operário em construção”. 

Pode-se afirmar que ocorre um oxímoro em: 

 
a) “Era ele que erguia casas 

Onde antes só havia chão.” 

 

b) “… a casa que ele fazia 

Sendo a sua liberdade 

Era a sua escravidão.” 

 

c) “Naquela casa vazia 

Que ele mesmo levantara 

Um mundo novo nascia 

De que sequer suspeitava.” 

d) “… o operário faz a coisa 

E a coisa faz o operário.” 

 

e) “Ele, um humilde operário 

Um operário que sabia 

Exercer a profissão.” 
MORAES, Vinícius de. Antologia Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
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Gabarito 

 

1. B 

“A novidade que seria um sonho/o milagre risonho da sereia/virava um pesadelo tão medonho”, há um 

paradoxo expresso nas palavras sonho e pesadelo. Apesar de essas duas palavras apresentarem 

significados distintos, estão fundidas em uma mesma enunciação. 

 

2. D 

Em I, as expressões se enriquecem mutuamente em progressão ascendente: trata-se de uma gradação; 

Em II, há uma oposição de palavras “sério/rir”: trata-se de uma antítese; Em III, há uma comparação 

implícita entre alguma coisa e uma mola oculta: trata-se de metáfora; Em IV, há o exagero em “a mais 

refinada má-criação”: trata-se de uma hipérbole. 

 

3. C 

“Dar a alma a Deus” é uma forma amena de dizer “morrer”. 

 

4. A 

[Ó mar salgado] Invocação, logo, Apóstrofe; [mar salgado] repetição do óbvio: pleonasmo; [Portugal]  o 

termo está sendo utilizado para simbolizar o povo português todo, logo, metonímia; [lágrimas de 

Portugal] Portugal está sendo personificado, afinal o país não chora: personificação. 

 

5. C 

Em uma primeira leitura, a impressão de que o poeta faz elogios ao progresso da cidade mineira de 

Montes Claros é bem presente. Todavia, observando alguns elementos do texto, é possível verificar que 

o autor utilizou como principal figura de linguagem a ironia, sobretudo quando sinaliza que a riqueza e 

o progresso de Montes Claros indicam os crescimentos da miséria e da degradação social, situação 

encontrada nas favelas cariocas. Dessa forma, fica claro que o elogio é, na verdade, uma crítica 

construída por meio da ironia. 

 

6. B 

No paradoxo, há a coexistência de significados opostos. A música "Monte Castelo", do grupo Legião 

Urbana, é um bom exemplo. O poema de Luís de Camões incorporado à música Monte Castelo carrega 

elementos opostos ao falar de um “contentamento descontente”, “ferida que dói e não se sente”, “dor 

que desatina sem doer”, “cuidar que se ganha em se perder” etc. Há quem confunda antítese com 

paradoxo. A diferença mora, entretanto, no relacionamento desses opostos. Na antítese, há duas teses 

contrárias, antônimas.  

 

7. D 

As ideias contrárias presentes no trecho do poema em análise são as ideias de “presente” e “passado”. 

A figura de linguagem presente por causa da oposição destas duas ideias é a antítese. 

 

8. C 

Nos versos em destaque “Chorei bilhões de vezes com a canseira / De inexorabilíssimos trabalhos! ” há 

uma figura de linguagem chamada HIPÉRBOLE, que consiste no emprego de uma ideia de maneira 

exagerada, chegando ao ponto de não condizer com a realidade dos fatos. No caso, ela está presente 

na afirmação “chorei bilhões de vezes”.  
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9. B 

“Quando a indesejada das gentes chegar”, há o emprego de uma figura de linguagem chamada de 

EUFEMISMO, que consiste no uso de palavras que suavizam uma ideia no texto, como é o caso da 

palavra “indesejadas”.  

 

10. B 

Nesta questão, você precisa estabelecer uma relação entre a linguagem do quadrinho e a do texto 

poético. Observe que John diz “Feliz segunda-feira” e Garfield responde dizendo que essa frase é a mãe 

de todos os oximoros. Como sabemos, oximoros são paradoxos, portanto, para Garfield, feliz e segunda-

feira são ideias opostas, paradoxais, como se fosse impossível existir uma segunda-feira feliz.  Observe 

que a Letra B traz duas ideias, aparentemente opostas, mas com total sentido dentro do contexto. A 

casa era ao mesmo tempo liberdade e escravidão, temos aqui duas ideias que não teriam lógica ao 

serem associadas em outro contexto, mas que, no poema, tornam-se expressivas. Você pode ficar na 

dúvida com a letra D., entretanto, observe que o há é uma inversão e não um paradoxo. 
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Figuras de Linguagem (metáfora e metonímia) 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

Figuras de linguagem ou figuras de estilo são recursos expressivos de que se vale  um autor para 

comunicar-se com mais força, intensidade, originalidade e até subjetividade. Elas podem ser classificadas 

em: figuras de palavra; figuras de construção; figuras de pensamento; e figuras sonoras. Seu estudo faz 

parte da Estilística, ramo da língua que estuda a língua em sua função expressiva, analisando os processos 

sintáticos, fônicos, etc. 

 

Figuras de Linguagem são as seguintes: 

Metáfora: é a alteração do significado próprio de um palavra, advindo de uma comparação mental ou 

característica comum entre dois seres ou fatos. 

Ex.: “ O pavão é um arco-íris de plumas”  (Rubem Braga) 

“Preste atenção, o mundo é um moinho/ Vai triturar teus sonhos” (Cartola) 

 

Comparação: ocorre pelo confronto de pessoas ou coisas, a fim de lhes destacar características, 

traços  comuns, visando a um efeito  expressivo. 

Ex.: “A Via láctea se desenrolava 

Como um jorro de lágrimas ardentes”  — Olavo Bilac 

“De sua formosura 

deixai-me que diga: 

é tão belo como um sim 

numa sala negativa.”  — João Cabral de Melo Neto 

 

Observação: Não confunda a metáfora com a comparação. Nesta, os dois termos vêm expressos e unidos 

por nexos comparativos ( tal, qual, como, assim como, etc.). 

Ex.:Hitler foi cruel como um monstro. (comparação) 

Hitler foi um monstro. (metáfora) 

 

Metonímia: Consiste na utilização de uma palavra por outra, com a qual mantém relação  semântica. 

Impende ressaltar que essa troca não se dá por sinonímia, mas porque uma evoca/ alude a outra. Há 

metonímia quando se emprega: 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-figuras-de-linguagem-metafora-e-metonimia-/questao/1
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Efeito pela causa: 

Os aviões semeavam a morte. [= bombas mortíferas (causa)] 

O autor pela obra: 

Adorava seu  Picasso e lia Machado de Assis. 

 

O continente pelo conteúdo: 

O Brasil chorou a morte de Ayrton Senna. 

 

O instrumento pela pessoa que o utiliza: 

Ele é um bom garfo. [ = comilão] 

 

O sinal pela coisa significada: 

A solução para o país é a ascensão da Coroa. [ Coroa =  governo monárquico] 

 

Lugar pelos seus habitantes ou produtos: 

A América reagiu negativamente ao novo presidente. 

 

O abstrato pelo concreto: 

A juventude acha que é onipotente. [a juventude = os jovens] 

 

A parte pelo todo: 

“O bonde passa cheio de pernas” (Carlos Drummond de andrade)  

[ pernas =  pessoas] 

 

O singular pelo plural: 

O homem é corruptível. [ o homem = os homens] 

 

O indivíduo pela espécie ou classe: 

O Judas da classe [ = o traidor] 

Os mecenas das artes. [ = os protetores] 

 

Quer assistir um QQD sobre o tema e ainda baixar um mapa mental? Só clicar aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2Kk3zy7
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Exercícios 

 

1. No enunciado: “Virgílio, traga-me uma coca cola bem gelada!”, registra-se uma figura de linguagem 

denominada: 

a) anáfora 

b) personificação 

c) antítese 

d) catacrese 

e) metonímia 

 

2.  

 

Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para  

a) condenar a prática de exercícios físicos.  

b) valorizar aspectos da vida moderna. 

c) desestimular o uso das bicicletas.  

d) caracterizar o diálogo entre gerações. 

e) criticar a falta de perspectiva do pai. 

 

 

3. Na frase “A pessoa estava com tanta fome que comeu dois pratos”, encontra-se a seguinte figura de 

linguagem 

a) metáfora.  

b) eufemismo.  

c) hipérbole.  

d) metonímia.  

e) prosopopéia. 
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4. No período: “Nós nos tornamos pavões exibicionistas.”, encontra-se a seguinte figura de linguagem 

(figura de palavra): 

a) Comparação.  

b) Eufemismo.  

c) Prosopopeia.  

d) Onamatopeia.  

e) Metáforas. 

 

 

5. Assinale a única alternativa que contém a figura de linguagem presente no trecho sublinhado: 

“As armas e os barões assinalados, 

Que da ocidental praia lusitana, 

Por mares nunca dantes navegados, 

Passaram ainda além da Taprobana,” 

a) metonímia  

b) eufemismo  

c) ironia 

d) anacoluto  

e) polissíndeto 
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6. Metáfora 
Gilberto Gil 

 

Uma lata existe para conter algo, 

Mas quando o poeta diz: “Lata” 

Pode estar querendo dizer o incontível 

 

Uma meta existe para ser um alvo, 

Mas quando o poeta diz: “Meta” 

Pode estar querendo dizer o inatingível 

 

Por isso não se meta a exigir do poeta 

Que determine o conteúdo em sua lata 

 

Na lata do poeta tudo nada cabe, 

Pois ao poeta cabe fazer 

 

Com que na lata venha caber 

O incabível 

 

Deixe a meta do poeta não discuta, 

Deixe a sua meta fora da disputa Meta 

dentro e fora, lata absoluta 

Deixe-a simplesmente metáfora. 

Disponível em: http://www.letras.terra.com.br. Acesso em: 5 fev. 2009. 

 

A metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou 

analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem remetendo-nos a essa 

conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é: 

a) “Uma lata existe para conter algo”. 

b) “Mas quando o poeta diz: ‘Lata'”. 

c) “Uma meta existe para ser um alvo”. 

d) “Por isso não se meta a exigir do poeta”. 

e) “Que determine o conteúdo em sua lata”.
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7. O Adeus 
Rubem Braga 
 

 No oitavo dia sentimos que tudo conspirava contra nós. Que importa a uma grande cidade que 

haja um apartamento fechado em alguns de seus milhares de edifícios; que importa que lá dentro não 

haja ninguém, ou que um homem e uma mulher ali estejam, pálidos, se movendo na penumbra como 

dentro de um sonho? 

Entretanto a cidade, que durante uns dois ou três dias parecia nos haver esquecido, voltava 

subitamente a atacar. O telefone tocava, batia dez, quinze vezes, calava-se alguns minutos, voltava a 

chamar; e assim três, quatro vezes sucessivas. 

Alguém vinha e apertava a campainha; esperava; apertava outra vez; experimentava a maçaneta 

da porta; batia com os nós dos dedos, cada vez mais forte, como se tivesse certeza de que havia 

alguém lá dentro. Ficávamos quietos, abraçados, até que o desconhecido se afastasse, voltasse para 

a rua, para a sua vida, nos deixasse em nossa felicidade que fluía num encantamento constante. (...) 

Texto extraído do livro "Figuras do Brasil – 80 autores em 80 anos de Folha", Publifolha – São Paulo, 2001, pág. 132. 

 

Figuras de linguagem – por meio dos mais diferentes mecanismos – ampliam o significado de palavras 

e expressões, conferindo novos sentidos ao texto em que são usadas. A alternativa que apresenta uma 

figura de linguagem construída a partir da equivalência entre um todo e uma de suas partes é: 

a) “que um homem e uma mulher ali estejam, pálidos, se movendo na penumbra como dentro de um 

sonho?” 

b) “Entretanto a cidade, que durante uns dois ou três dias parecia nos haver esquecido, voltava 

subitamente a atacar.” 

c) “batia com os nós dos dedos, cada vez mais forte, como se tivesse certeza de que havia alguém 

lá dentro.” 

d) “Mas naquela manhã ela se sentiu tonta, e senti também minha fraqueza;” 
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8. A invasão dos blablablás 
 

O planeta é dividido entre as pessoas que falam no cinema − e as que não falam. É uma divisão 

recente. Por décadas, os falantes foram minoria. E uma minoria reprimida. Quando alguém abria a 

boca na sala escura, recebia logo um shhhhhhhhhhhhh. E voltava ao estado silencioso de onde nunca 

deveria ter saído. Todo pai ou mãe que honrava seu lugar de educador ensinava a seus filhos que o 

cinema era um lugar de reverência. Sentados na poltrona, as luzes se apagavam, uma música solene 

saía das caixas de som, as cortinas se abriam e um novo mundo começava. Sem sair do lugar, 

vivíamos outras vidas, viajávamos por lugares desconhecidos, chorávamos, ríamos, nos 

apaixonávamos. Sentados ao lado de desconhecidos, passávamos por todos os estados de alma de 

uma vida inteira sem trocar uma palavra. 

Comungávamos em silêncio do mesmo encantamento. (...) 

Percebi na sexta-feira que não ia ao cinema havia três meses. Não por falta de tempo, porque 

trabalhar muito não é uma novidade para mim. Mas porque fui expulsa do cinema. Devagar, aos 

poucos, mas expulsa. Pertenço, desde sempre, às fileiras dos silenciosos. Anos atrás, nem imaginava 

que pudesse haver outro comportamento além do silêncio absoluto no cinema. Assim como não 

imagino alguém cochichando em qualquer lugar onde entramos com o compromisso de escutar. 

Não é uma questão de estilo, de gosto. Pertence ao campo do respeito, da ética. Cinema é a 

experiência da escuta de uma vida outra, que fala à nossa, mas nós não falamos uns com os outros. 

No cinema, só quem fala são os atores do filme. Nós calamos para que eles possam falar. Nossa vida 

cala para que outra fale. 

Isso era cinema. Agora mudou. É estarrecedor, mas os blablablás venceram. Tomaram conta das salas 

de cinema. E, sem nenhuma repressão, vão expulsando a todos que entram no cinema para assistir 

ao filme sem importunar ninguém. (...) 
Eliane Brum - revistaepoca.globo.com, 10/08/2009 

 

No cinema, só quem fala são os atores do filme. Nós calamos para que eles possam falar. Nossa vida 

cala para que outra fale.  (l. 19-20). O trecho acima usa uma figura de linguagem chamada de: 

a) Metáfora 

b) Hipérbole 

c) Eufemismo 

d) Metonímia 
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9.  

 

 

A metáfora é uma figura de linguagem que se caracteriza por conter uma comparação implícita. O 

cartum de Sizenando constrói uma metáfora, que pode ser observada na comparação entre: 

a) o sentimento de desilusão e a floresta 

b) a propaganda dos bancos e os artistas 

c) a ironia do cartunista e a fala do personagem 

d) o artista desiludido e o personagem cabisbaixo 
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10.  

 

 

O texto é todo construído por meio do emprego de uma figura de estilo. Essa figura é denominada de: 

a) elipse 

b) metáfora 

c) metonímia 

d) personificação 
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Gabarito 

 

1. E 
Trata-se de uma metonímia, a figura de linguagem que consiste na utilização de um termo em 
substituição a outro que estabelece com ele algum tipo de afinidade, semelhança ou relação semântica. 
Neste caso, substitui-se refrigerante de cola pela marca do produto “coca cola”. É o que acontece com 
outros produtos, com palha de aço, que em alguns lugares é mais conhecida pela marca “Bom Bril”, ou 
quando, ao invés de falar iogurte, se utiliza a marca “Danone”, etc.  

 

2. E  
Para a personagem, a bicicleta que nunca sai do lugar estabelece um ponto de intersecção com o 
comportamento do pai. O sentido da metáfora reside aí, pois o menino estabeleceu uma analogia entre 
bicicleta e pai, que se esforça, mas parece não conseguir alcançar seus objetivos. 

 

3.  D  
Trata-se de uma metonímia, a figura de linguagem que consiste na utilização de um termo em 
substituição a outro que estabelece com ele algum tipo de afinidade, semelhança ou relação semântica. 
Nesse caso, “pratos” significa a porção de comida ingerida pela pessoa, que obviamente não comeu 
dois objetos (pratos). 

 

4. E 
A metáfora é a alteração do significado próprio de uma palavra, advindo de uma comparação mental ou 
característica comum entre dois seres ou fatos. Nesse caso, Pavões exibicionista é claramente uma 
metáfora, pois os sujeitos estavam se exibindo como se fossem dois pavões, mas não tinham sido 
transfigurados nessas aves. 

 

5. A 
A metonímia “da parte pelo todo” aparece no trecho, pois “ocidental praia lusitana” é uma parte de 
Portugal, terra e povo homenageados na clássica epopeia Os Lusíadas, de Camões. 

 

6. E 
Observe que a letra (E) é a única alternativa em que a palavra “lata” não está no seu sentido literal. O 
fato de o poeta não “determinar o conteúdo de sua lata” é justamente uma metáfora para as palavras 
que poderão ser usadas em um poema e trabalhadas de maneira imprevisível. Você pode ficar na dúvida 
com as letras C e D, mas observe que na letra (C) temos uma linguagem denotativa, pois alvo e meta 
podem ser considerados sinônimos e na letra (D) temos a expressão coloquial “não se meta”, como 
sinônimo de “não se atreva”. Portanto, em ambos os casos, temos uma linguagem denotativa. A 
metáfora está justamente na letra E. 

 

7. B 
A metonímia aparece na palavra “cidade”, que representa as pessoas que apareciam para interromper 
o momento do narrador. É um caso de singular pelo plural.  

 

8. D 
Os atores representam personagens que por sua vez representam os espectadores que assistem aos 

filmes. Cada personagem está representando inumeráveis espectadores, cumprindo uma função da 

metonímia de a parte (o personagem) representar o todo (todos os espectadores). 
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9. A 
A imagem concretiza o conceito de metáfora, à proporção que o cartum constrói uma comparação entre 
a floresta – que é um conjunto de árvores –  e o sentimento de desilusão, expresso pela fala do 
personagem. Ele alude, de fato, a todos os artistas que o decepcionaram, vendendo sua arte para o 
mercado e para a propaganda de bancos. 

 

10. B 
A metáfora é uma comparação subentendida, sem uma estrutura comparativa explícita. O poema 
começa a construir uma metáfora no primeiro verso, ao dizer que "os poemas são pássaros", isto é, que 
os poemas são como pássaros. Já no quarto verso, quando se diz que "eles alçam voo", "eles" refere-
se apenas aos pássaros, que no entanto encontram-se no lugar dos poemas. 
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Orações subordinadas adjetivas 

 

Resumo 

 

Uma oração subordinada adjetiva é aquela que possui função de adjetivo na frase. Ou seja, se encaixa na 

oração principal sendo seu adjunto adnominal. Podem ser classificadas em explicativas ou reduzidas. 

 

As orações subordinadas explicativas geram uma generalização sobre o termo ao qual se referem. Para 

marcar esse tipo de oração, deve-se usar a pontuação; em geral, são apresentadas entre vírgulas.  

 

Exemplo: O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. 

 

Oração principal: O exame final deixou todos apreensivos 

Oração Subordinada Adjetiva Explicativa: que estava muito difícil 

 

Além disso, podem ser classificadas também como restritivas, que têm como função restringir o significado 

ou caracterização da oração principal antecedente, dessa forma, não são separadas por vírgula.  

 

Exemplo: Os artistas que declararam seu voto foram criticados. 

 

Oração principal: Os artistas foram criticados 

Oração Subordinada Adjetiva Restritiva: que declararam seu voto 
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Exercícios 

 

1. Tem gente que junta os trapos, outros juntam os pedaços.  

O que, empregado como conectivo, introduz a oração: 

a) substantiva 

b) adverbial causal 

c) adverbial consecutiva 

d) adjetiva explicativa 

e) adjetiva restritiva 

   

 

2. Assinale a alternativa que apresenta um período composto onde uma das orações é subordinada 

adjetiva 
a) "...a nenhuma pedi ainda que me desse fé: pelo contrário, digo a todas como sou"'. 

b) "Todavia, eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda há pouco mostrei". 

c) "... em toda a parte confesso que sou volúvel, inconstante e incapaz de amar três dias um mesmo 

objeto". 

d) "Mas entre nós há sempre uma grande diferença; vós enganais e eu desengano." 

e) " - Está romântico!... está romântico... - exclamaram os três..."  

 

 

3. O Mar Vermelho, onde a chuva é uma exceção durante todo o ano, banha Israel, que é o berço da 
Humanidade. 
Neste texto, indique:  

a) oração principal;  

b) como se chama a oração: «que é o berço da Humanidade»? 
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4. Leia o trecho extraído do artigo “Cosmologia, 100”, de Antônio Augusto Passos Videira e Cássio Leite 

Vieira, para responder à questão. 

“Vou conduzir o leitor por uma estrada que eu mesmo percorri, árdua e sinuosa. ” A frase – que tem 

algo da essência do hoje clássico A estrada não percorrida (1916), do poeta norte-americano Robert 

Frost (1874-1963) – está em um artigo científico publicado há cem anos, cujo teor constitui um marco 

histórico da civilização. 

Pela primeira vez, cerca de 50 mil anos depois de o Homo sapiens deixar uma mão com tinta 

estampada em uma pedra, a humanidade era capaz de descrever matematicamente a maior estrutura 

conhecida: o Universo. A façanha intelectual levava as digitais de Albert Einstein (1879-1955). 

Ao terminar aquele artigo de 1917, o físico de origem alemã escreveu a um colega dizendo que o que 

produzira o habilitaria a ser “internado em um hospício”. Mais tarde, referiu-se ao arcabouço teórico 

que havia construído como um “castelo alto no ar”. 

O Universo que saltou dos cálculos de Einstein tinha três características básicas: era finito, sem 

fronteiras e estático – o derradeiro traço alimentaria debates e traria arrependimento a Einstein nas 

décadas seguintes.” 

 

Em “O Universo que saltou dos cálculos de Einstein tinha três características básicas […]” 

(4° parágrafo), a oração destacada encerra sentido de: 

a) consequência 

b) explicação 

c) causa 

d) restrição 

e) conclusão 

 
 

5. Não compreendíamos a razão por que o ladrão, que estava fugindo, não montava o cavalo". A oração 

em destaque é:  
a) subordinada adjetiva restritiva                                         

b) subordinada adjetiva explicativa 

c) subordinada adverbial causal                                            

d) substantiva objetiva indireta 

e) substantiva completiva nomina 

 

 

6. “Nota-se facilmente a menina decepcionada com seu bolo de aniversário" A oração em destaque é: 
a) substantiva objetiva direta                    

b) substantiva completiva nominal           

c) adjetiva restritiva  

d) adjetiva reduzida 

e) n.d.a 
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7. Há no período uma oração subordinada adjetiva: 
a) Ele falou que compraria a casa.                                 

b) Não fale alto, que ela pode ouvir. 

c) Vamos embora, que o dia está amanhecendo.           

d) Em time que ganha não se mexe. 

e) Parece que a prova não está difícil. 

 

 

8. Leia abaixo alguns trechos do capítulo 36, da obra São Bernardo, de Graciliano Ramos, e responda 

às questões.  
"Foi aí que me surgiu a ideia esquisita de, com o auxílio de pessoas mais entendidas que eu, compor 

esta história. A ideia gorou, o que já declarei. Há cerca de quatro meses, porém, enquanto escrevia a 

certo sujeito de Minas, recusando um negócio confuso de porcos e gado zebu, ouvi um grito de coruja 

e sobressaltei-me.  

(...)  

De repente voltou-me a ideia de construir o livro. Assinei a carta ao homem dos porcos e, depois de 

vacilar um instante, porque nem sabia começar a tarefa, redigi um capítulo. Desde então procuro 

descascar fatos, aqui sentado à mesa da sala de jantar, fumando cachimbo e bebendo café, à hora em 

que os grilos cantam e a folhagem das laranjeiras se tinge de preto.  

(...)  

Anteontem e ontem, por exemplo, foram dias perdidos. Tentei debalde canalizar para termo razoável 

esta prosa que se derrama como a chuva da serra, e o que me apareceu foi um grande desgosto. 

Desgosto e a vaga compreensão de muitas coisas que sinto."  

 

Leia com atenção as afirmações abaixo.  

I. Em "Há cerca de quatro meses...", se empregássemos o verbo haver por fazer, teríamos: Fazem 

cerca de quatro meses.  

II. Em "fumando cachimbo e bebendo café", há paralelismo sintático. 

III. A oração "que me apareceu" é subordinada adjetiva, iniciada pelo conectivo que, pronome relativo, 

cuja função sintática é sujeito.  

 

Podemos considerar corretas as informações: 

a) I e II apenas; 

b) II e III apenas; 

c) I e III apenas; 

d) todas; 

e) nenhuma. 
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9. O Programa Mulheres está mudando. Novo cenário, novos apresentadores, muito charme, mais 

informação, moda, comportamento e prestação de serviços. Assista amanhã, a revista eletrônica feminina 

que é a referência do gênero na TV. 

a) Por que não está adequada a vírgula empregada após a palavra “amanhã”?  

b) A inclusão de uma vírgula após o termo “feminina” alteraria o entendimento da frase. Nesse caso, 

o que seria modificado em relação ao significado de “revista eletrônica feminina”? 

 

 

10. Leia o texto seguinte:  
Levantamento inédito com dados da Receita revela quantos são, quanto ganham e no que trabalham 

os ricos brasileiros que pagam impostos.  

(…) Entre os nove que ganham mais de 10 milhões por ano, há cinco empresários, dois empregados 

do setor privado, um que vive de rendas. O outro, quem diria, é servidor público.  
(Veja, 12/7/2000.)  

 

a) A ausência de vírgula no trecho em destaque, no primeiro parágrafo, afeta o sentido? Justifique.  

b) Por que o emprego da vírgula é obrigatório no trecho em destaque, no segundo parágrafo? O que 

esse trecho permite inferir? 
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Gabarito 

 

1. E  
o termo “que”, quando não encontrado entre vírgulas, restringe um certo grupo, no caso, as pessoas que 

juntam os trapos.  

 

2. B 
a alternativa mostra uma oração que encontra certa restrição ao explicitar os sentimentos (sendo esses 

pouco mostrados).  

 

3.  
a) O Mar Vermelho banha Israel.  

b) Oração Substantiva Adjetiva Explicativa, uma vez que apresenta informações e características sobre 

o sujeito da oração principal.  

 

4. D 
A oração “O Universo que saltou dos cálculos de Einstein...” está restringindo o sujeito universo. Assim, 

ao caracterizar o tipo do sujeito, trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva.  

 

5. A 
A oração subordinada adjetiva, quando entre vírgulas iniciada pelo termo “que”, trabalha a ideia de 

explicar o termo antecedente, no caso “ladrão”.  

 

6. D 
A frase reduz a oração subordinada “que a menina ficou decepcionada com seu bolo de aniversário”, 

sendo a alternativa D.   

 

7. D 
A alternativa está restringindo o a ideia de não mexer SOMENTE nos times que ganham.  

 

8. B 
Há paralelismo sintático pelos dois verbos estarem no gerúndio (fumando e bebendo) e há a presença 

de uma oração subordinada adjetiva restritiva, iniciada pelo “que”.  

 

9.  
a) A palavra amanhã funciona como Adjunto Adverbial. Como é uma palavra pequena e vem intercalada 

na oração, há duas possibilidades de pontuação: - isolando a palavra amanhã, com uma vírgula 

antes e outra depois; - eliminando-se a vírgula após amanhã, para que se evite a separação de 

termos essenciais da oração (verbo assistir e seu complemento revista eletrônica).  

b) Sem a vírgula, imagina-se a existência de vários tipos de “revista eletrônica feminina”, pois a 

oração que é a referência do gênero na TV torna-se uma oração subordinada adjetiva restritiva; 

com a vírgula, imagina-se só haver um tipo de “revista eletrônica feminina”, pois a oração que é a 

referência do gênero na TV passa a ser oração subordinada adjetiva explicativa. 
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10.  
a) Sim. Sem a vírgula, a oração "que pagam impostos" é adjetiva restritiva, ou seja, apenas alguns 

ricos brasileiros pagam impostos. Caso seja colocada a vírgula, a oração passaria a ser adjetiva 

explicativa, ou seja, todos os ricos brasileiros passariam a pagar impostos.  

b) As vírgulas são obrigatórias, uma vez que se trata de uma oração intercalada (entre o sujeito e o 

seu verbo). A expressão "quem diria" expressa a surpresa de entre os ricos brasileiros haver um 

funcionário público. Essa surpresa pode ser motivada pela crença de que funcionário público ganha 

pouco ou pela indignação diante da descoberta de mais um 'marajá'.  
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Aspectos qualitativos de eletrólise 
Quer ver esse material pelo Dex? Clica aqui. 

 

Resumo 

 

Eletrólise, em primeira análise, é o processo que decompõe um eletrólito através da eletricidade. O sufixo 

“lise” significa “quebra”, “decomposição”, “ruptura”, assim como em hidrólise (decomposição de um 

composto químico pela água), em pirólise (decomposição de um composto químico pelo fogo ou altas 

temperaturas), em hemólise (quebra ou ruptura da hemácia), etc.  

 

O que é eletrólito? 

Não se lembra? Aqueles compostos que conduzem eletricidade quando fundidos (no caso dos compostos 

iônicos) ou em solução aquosa (no caso de compostos iônicos e de ácidos, que se ionizam em água, mesmo 

sendo covalentes), por gerarem íons. 

A eletrólise consiste no processo eletroquímico que, ao contrário da pilha, converte energia elétrica em 

energia química. Como assim? Simples, usa-se a eletricidade – corrente elétrica – para promover uma 

reação de oxirredução, por meio da qual se produzem substâncias químicas a partir de outras. Vejamos suas 

principais características: 

• Ocorre em sistemas líquidos: eletrólitos fundidos, quando for eletrólise ígnea, ou em solução aquosa, 

quando for eletrólise aquosa. 

• Ao contrário da pilha novamente, ocorre de maneira não espontânea, ou seja, é necessário um gerador 

(pilha) para forçar a reação redox a ocorrer, forçar as espécies envolvidas a reduzirem ou oxidarem. Isso 

já nos diz algo muito importante: se a espécie que se reduz não o faz naturalmente, é porque seu 

potencial de redução não é superior ao da outra; da mesma maneira, se a espécie que se oxida não o 

faz naturalmente, é porque seu potencial de oxidação não é superior ao da outra. Logo, na eletrólise: 

 

ΔE° = E°red + E°oxi                                     Resulta 

ΔE° = E°red menor – E°red maior            em                  

                                                            

Onde: 

E°red = potencial de redução de quem reduziu; 

E°oxi = potencial de oxidação de quem oxidou; 

E°red menor = potencial de redução de quem reduziu, pois, na eletrólise, quem reduz é quem tem menor 

potencial de redução; 

E°red maior = potencial de redução de quem oxidou, pois, na eletrólise, quem oxida é quem tem maior 

potencial de redução. 

ΔE° < 0     → ddp sempre é negativa. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-eletroquimica-aspectos-qualitativos-de-eletrolise
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• Sendo assim, o fluxo de elétrons é inverso na eletrólise, isto é, vai do polo positivo para o polo negativo, 

também ao contrário do que ocorre na pilha. 

• Os eletrodos são inertes, isto é, não reagem, não fazem parte da reação redox, não oxidam nem reduzem. 

Estão ali apenas para fazerem a transferência de elétrons do agente redutor para o agente oxidante. 

Geralmente as substâncias usadas como eletrodos são platina e grafita (tipo de carvão). 

• O cátodo é onde ocorre a redução dos cátions, ou seja, os cátions recebem elétrons e ficam neutros 

(NOX = 0); o ânodo é onde ocorre a oxidação dos ânions, ou seja, os ânions perdem elétrons e ficam 

neutros (NOX = 0). Sendo assim, vemos que o fluxo de elétrons, também na eletrólise, vai do que oxida 

para o que reduz, do ânodo para o cátodo. Então, como vimos que também ocorre do polo positivo para 

o negativo, concluímos que o ânodo será o polo positivo (de onde os elétrons partem) e o cátodo será o 

polo negativo (para onde os elétrons vão), o que é oposto à pilha. Olha só: 

 

 

 

                                        

Disponível em: http://www.profpc.com.br/eletroquímica.htm 

Eletrólise ígnea 

O esquema exposto acima representa com perfeição uma eletrólise ígnea, em que sempre o ânion do 

eletrólito (B–) sofre oxidação e o cátion do eletrólito (A+) sofre redução. Mas por quê? Porque nesse tipo de 

eletrólise o eletrólito se encontra fundido e não dissolvido em água; o sistema é um líquido puro. Assim, os 

únicos íons possíveis nesse tipo de sistema são os que compõem a molécula do eletrólito. 

Exemplo: eletrólise ígnea do cloreto de sódio (NaCl). 

Ao fundir-se o eletrólito, os íons se dissociam, segundo a reação: 

 

NaCl (l) → Na+ (l) + Cl– (l) 

 

Ao ligarmos um gerador associado ao fio externo que conecta os eletrodos inertes, o fluxo de elétrons se 

inicia, do polo positivo ao polo negativo, oxidando o ânion Cl– e reduzindo o cátion Na+, o que produz as 

formas neutras de cada um desses íons (Cl2° (g) e Na° (s)), seguindo as equações: 

 

Caminho dos 

elétrons 

(Polo 

+) 

(Polo –) 

(Ânion

) 

(Cátion) 

Δ 

http://www.profpc.com.br/eletroquímica.htm
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Com isso, vê-se a borbulhação desse sistema nas proximidades do ânodo inerte, porquanto há gás cloro 

sendo formado, ao mesmo tempo em que o sódio metálico vai ficando aderido ao cátodo inerte. 

 

Eletrólise aquosa 

Aqui, nem sempre os íons do eletrólito sofrem a reação redox, uma vez que ele está dissolvido em água – 

solução aquosa –, a qual sofre autoionização, gerando cátions H+ e ânions OH–, lembra? Dessa forma, a 

solução conterá os cátions H+ e os do soluto (A+) e os ânions OH– e os do soluto (B–). Então, quem sofre 

oxidação e redução?Experimentos mostraram aos químicos que, na concorrência entre os cátions pela 

redução, há uma prioridade de descarga entre eles. Mostraram também que o mesmo ocorre com os ânions, 

na concorrência pela oxidação, e mostraram, ainda, que as prioridades são de acordo com a seta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: eletrólise aquosa do cloreto de sódio (NaCl).  

Ao dissolvermos o NaCl em água, ocorrem a dissociação do eletrólito e a autoionização da água, segundo 

as reações: 

NaCl (aq) → Na+ (aq) + Cl– (aq) 

H2O (l) → H+ (aq) + OH– (aq) 
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Ao ligarmos o gerador, o fluxo de elétrons se inicia, mais uma vez do polo positivo ao polo negativo, induzindo 

a reação redox.  

Entre os cátions dissolvidos, é o H+ que ganha a competição pela redução, já que tem prioridade de descarga 

sobre o Na+, que pertence à família IA da tabela periódica e, portanto, está “abaixo” na pirâmide. Sua 

semirreação de redução ocorre assim: 

 

2 H+
 (aq) + 2 e– → H2° (g) 

 

Entre os ânions dissolvidos, é o Cl– que ganha a competição pela oxidação, já que tem prioridade de descarga 

sobre o OH–, pois, por ser não oxigenado, está “acima” na pirâmide. Sua reação de oxidação já conhecemos, 

pelos exemplos anteriores. Assim, somamos todas as equações químicas para chegarmos à global: 

 

 

 

Com isso, vê-se o borbulhamento desse sistema nas proximidades do ânodo inerte, porquanto há gás cloro 

sendo formado, e também nas proximidades do cátodo inerte, porquanto há gás oxigênio sendo formado. 

Exemplo 2: eletrólise aquosa do sulfato de cobre (CuSO4). 

Ao dissolvermos o NaCl em água, ocorrem a dissociação do eletrólito e a autoionização da água, segundo 

as reações: 

CuSO4 (aq) → Cu2+ (aq) + SO4
2– (aq) 

H2O (l) → H+ (aq) + OH– (aq) 

 

Ao ligarmos o gerador, o fluxo de elétrons se inicia, mais uma vez do polo positivo ao polo negativo, induzindo 

a reação redox.  

Entre os cátions dissolvidos, é o Cu+ que ganha a competição pela redução, já que tem prioridade de descarga 

sobre o H+, pois, por não pertencer às famílias IA e IIA está “acima” na pirâmide. Sua semirreação de redução 

ocorre assim: 

Cu2+ 
(aq) + 2 e– → Cu° (s) 
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Entre os ânions dissolvidos, é o OH– que ganha a competição pela oxidação, já que tem prioridade de 

descarga sobre o SO4
2–, que, por ser oxigenado, está “abaixo” na pirâmide. Sua semirreação de oxidação 

ocorre assim: 

2 OH–
 (aq) → H2O (l) + ½ O2 (g) + 2 e– 

 

Assim, somamos todas as equações químicas para chegarmos à global: 

 

Com isso, vê-se o borbulhamento desse sistema nas proximidades do ânodo inerte, porquanto há gás 

oxigênio sendo formado, ao mesmo tempo em que o cobre metálico vai ficando aderido ao cátodo inerte. 
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Exercícios 

 

1. Um dos métodos de obtenção de sódio metálico é a eletrólise ígnea de cloreto de sódio. Nesse 

processo, com a fusão do sal, os íons:  

a) Cℓ – cedem elétrons aos íons Na+, neutralizando as cargas elétricas.  

b) Cℓ – ganham prótons e se liberam como gás cloro.  

c) Cℓ – são atraídos para o cátodo e nele ganham elétrons.  

d) Na+ são atraídos para o ânodo e nele perdem elétrons.  

e) Na+ ganham elétrons e transformam-se em Na°. 

 

 

2. Metais como sódio e magnésio possuem baixos potenciais de redução. O meio mais econômico de 

obtê- los é fundir seus sais e, a seguir, provocar a reação de oxirredução do sal fundido. Nesse 

processo, há grande consumo de energia:  

a) mecânica e elétrica.  

b) térmica e elétrica.  

c) solar e mecânica.  

d) nuclear e solar.  

e) nuclear e térmica 

 
 

3. Durante grande parte do século passado, o alumínio, devido ao alto custo dos métodos de obtenção, 

era considerado um metal precioso. Com a descoberta, em 1886, do método eletrolítico para a 

obtenção do alumínio a partir da alumina fundida (Aℓ2O3), a produção mundial de alumínio aumentou, 

com consequente redução do preço, popularizando o uso desse material. Sobre a produção de 

alumínio, pode-se afirmar que:  

a) ocorre oxidação do alumínio no cátodo.  

b) ocorre desprendimento de hidrogênio.  

c) a formação de alumínio ocorre no ânodo.  

d) ocorre redução de alumínio no cátodo.  

e) ocorre liberação de O2 no ânodo e H2 no cátodo. 
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4. 3 R’s 

A produção industrial e a própria sobrevivência humana na Terra estão baseados no desenvolvimento 

da forma academicamente conhecida como os três erres: Redução, Reaproveitamento e Reciclagem. 

Redução é a introdução de novas tecnologias na exploração, no transporte e no armazenamento das 

matérias primas para reduzir ou, se possível, eliminar o desperdício dos recursos retirados do planeta. 

Reaproveitamento é a reintrodução, no processo produtivo, de produtos não mais aproveitáveis para 

o consumo, visando a sua recuperação e recolocação no mercado, evitando assim o seu 

encaminhamento para o lixo. Reciclagem consiste na reintrodução dos resíduos sólidos, líquidos ou 

gasosos já usados para que possam ser reelaborados, gerando um novo produto. 
 (Banas Ambiental, dezembro de 1999, p.32.)  

 

A produção de alumínio consome uma quantidade enorme de energia elétrica - para produzir 1 kg de 

alumínio, consome-se 15 vezes mais energia do que para 1 kg de aço. A solução está na reciclagem 

do alumínio. O alumínio é refundido e reaproveitado, com uma economia de cerca de 90% de energia. 

Dentre as proposições abaixo, assinale a FALSA:  

a) Na eletrólise ígnea do Aℓ2O3, obtemos alumínio no anodo, e oxigênio no catodo.  

b) O principal minério de alumínio é a bauxita.  

c) O alumínio reage com o ácido sulfúrico produzindo sulfato de alumínio e gás hidrogênio segundo 

a reação: 2 Aℓ + 3 H2SO4 → Aℓ2(SO4)3 + 3H2  

d) Fios de alumínio são bons condutores de corrente elétrica, e papel alumínio é usado em 

embalagens e isolamento térmico.  

e) Na prática, o alumínio é menos reativo que o previsto e este fato se deve ao fenômeno 

denominado apassivação, isto é, formação de uma película que o isola do ataque de muitos 

agentes agressivos. 
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5. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de 

suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de 

cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica, como ilustrado. 

 

 

 

No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o  

a) vapor de água.    

b) oxigênio molecular.     

c) hipoclorito de sódio.     

d) hidrogênio molecular.     

e) cloreto de hidrogênio.     

 

 

6. A galvanoplastia é uma técnica que permite dar um revestimento metálico a uma peça, colocando tal 

metal como polo negativo de um circuito de eletrólise. Esse processo tem como principal objetivo 

proteger a peça metálica contra a corrosão. Vários metais são usados nesse processo, como, por 

exemplo, o níquel, o cromo, a prata e o ouro. O ouro, por ser o metal menos reativo, permanece intacto 

por muito tempo. 

Deseja-se dourar um anel de alumínio e, portanto, os polos são mergulhados em uma solução de 

nitrato de ouro III 3 3[Au(NO ) ].  

Ao final do processo da eletrólise, as substâncias formadas no cátodo e no ânodo são, 

respectivamente,   

a) 2H  e 3NO−

    

b)  2N
 e Au     

c)  Au  e 2O     

d)  Au e 2NO     

e) 2O
 e 2H
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7. Na eletrólise ígnea do CaCℓ2, obtiveram-se cloro no ânodo e cálcio no cátodo. Para representar apenas 

o processo de oxidação que ocorreu nessa eletrólise, escreve-se: 

 
 

 

8. No cátodo de uma célula de eletrólise sempre ocorre:  

a) Deposição de metais.  

b) Uma semirreação de redução.  

c) Produção de corrente elétrica.  

d) Desprendimento de gás hidrogênio.  

e) Corrosão química. 

 

 

9. Um dos modos de se produzirem gás hidrogênio e gás oxigênio em laboratório é promover a eletrólise 

(decomposição pela ação da corrente elétrica) da água, na presença de sulfato de sódio ou ácido 

sulfúrico. Nesse processo, usando para tal um recipiente fechado, migram para o cátodo (polo 

negativo) e ânodo (polo positivo), respectivamente, 2H  e 2O .  Considerando-se que as quantidades 

de ambos os gases são totalmente recolhidas em recipientes adequados, sob mesmas condições de 

temperatura e pressão, é correto afirmar que 

Dados: massas molares 1(g mol )−  H 1=  e O 16.=   

a) o volume de 2(g)H  formado, nesse processo, é maior do que o volume de 2(g)O .     

b) serão formados 2  mols de gases para cada mol de água decomposto.    

c) as massas de ambos os gases formados são iguais no final do processo.    

d) o volume de 2(g)H  formado é o quádruplo do volume de 2(g)O  formado.    

e) a massa de 2(g)O  formado é o quádruplo da massa de 2(g)H  formado.    

 

10. Os principais fenômenos estudados pela eletroquímica são a produção de corrente elétrica, através 

de uma reação química (pilha), e a ocorrência de uma reação química, pela passagem de corrente 

elétrica (eletrólise). Com relação a esses fenômenos, analise as proposições abaixo. 

a) As pilhas comuns são dispositivos que aproveitam a transferência de elétrons em uma reação de 

oxirredução, produzindo uma corrente elétrica, através de um condutor.  

b) Em uma pilha a energia elétrica é convertida em energia química.  

c) O fenômeno da eletrólise é basicamente contrário ao da pilha, pois enquanto na pilha o processo 

químico é não espontâneo (ΔE°>0), o da eletrólise é espontâneo (ΔE°<0). 

d) Na utilização de baterias ocorre um processo não espontâneo. 

e) Em uma eletrólise a energia elétrica é convertida em energia térmica.  
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. B  

Na eletrólise ígnea há consumo de energia térmica para fundir o sal e depois há consumo de energia 

elétrica para provocar a reação de oxirredução 

 

3. D 

 

 

4. A 

 
 

5. D 

Eletrólise de uma solução aquosa de NaC :  

2

2 2
Global

2 2 2

Ânodo ( ) :  2C C (g) 2e

Cátodo ( ) :  2H O( ) 2e H (g) 2OH (aq)

2H O( ) 2C H (g) C (g) 2OH (aq)

− −

− −

− −

+ → +

− + → +

+ ⎯⎯⎯⎯→ + +
 

Produto secundário: 2H (g).    

 

6. C 

Cátodo (polo negativo): 3Au+  e H+  na competição desses cátions o 3Au+  irá descarregar 01 ,  formando 

o (s)Au .  

Ânodo (polo positivo): 3NO−  e OH−  na competição desses ânions o OH−  irá descarregar 01 ,  formando 

o gás 2O .    
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7. D 

 

 

8. B 

No cátodo de uma célula de eletrólise sempre ocorre uma reação de redução do cátion. 

 

9. A 

2 2H O( ) 2H+→ (aq) 2OH−+ (aq)

2OH−
2(aq) 1 H O( )→ 2

1
O (g) 2e

2

−+ +

+

(Ânodo ( ); oxidação)

2H

+

(aq) + 2e− 2

Global
2 2 2

1 Volume
0,5 Volume

1H (g) (Cátodo ( ); redução)

1
1 H O( ) 1 H (g) O (g)

2

→ −

⎯⎯⎯⎯→ +

   

10. A 

a) As pilhas comuns são dispositivos que aproveitam a transferência de elétrons em uma reação de 

oxirredução, produzindo uma corrente elétrica, através de um condutor. Verdadeiro.  

b) Em uma pilha a energia elétrica é convertida em energia química. Falso. Em uma pilha a energia 

química é convertida em energia elétrica.  

c) O fenômeno da eletrólise é basicamente contrário ao da pilha, pois enquanto na pilha o processo 

químico é espontâneo (ΔE°>0), o da eletrólise é não-espontâneo (ΔE°<0) Verdadeiro. 

d) Na utilização de baterias ocorre um processo spontâneo. 

e) Em uma eletrólise a energia elétrica é convertida em energia química.  
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Eletroquímica: aspectos quantitativos de eletrólise 
Quer ver o material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

Aspectos quantitativos  

Dentro de uma eletrólise é possível calcular a quantidade de matéria das espécies oxidadas e reduzidas em 

uma célula eletrolítica a partir da quantidade de elétrons que são transferidos, e vice-versa. É possível 

também, calcular o tempo de funcionamento do processo, a quantidade de carga envolvida e a quantidade 

de corrente elétrica envolvida, tudo isso em relação à transferência de elétrons na reação redox. 

Sabemos que a quantidade de elétrons sendo transferida do ânodo para o cátodo, pelo fio externo, é somente 

a necessária para tornar os ânions e cátions do sistema em espécies neutras.  

Exemplo: na eletrólise de solução de nitrato de prata (AgNO3), o cátion Ag+ sofre redução, havendo deposição 

de Ag° metálico (prata), segundo a semirreação de redução seguinte. 

 

1 Ag+ (aq)       +        1 e–       →       1 Ag° (s),  então: 

                                                   1 mol Ag+ ------------- 1 mol e– ------------ 1 mol Ag° 

 

Aqui, 1 mol de elétrons provoca a deposição de 1 mol de prata (Ag°). Pela tabela periódica e usando a 

estequiometria, sabemos que 1 mol de Ag corresponde a 108 gramas do metal, ou seja, é depositado 108g 

de prata metálica.  

Como aprendemos em física, um elétron possui uma carga de 1,6.10–19 C (coulombs), e, havendo vários 

elétrons, a carga total (Q) é a carga de um elétron (e) multiplicada pela quantidade de elétrons (n). 

 

Q = n . e 

 

Dessa forma, se um mol de elétrons corresponde a 6,02.1023 elétrons, a quantidade de carga transportada 

pela transferência de um mol de elétrons será 

1,6.10–19 C x 6,02.1023 = 9,65.104 C ou 96500 C 

                                                         e                  n                    Q 

 

A este valor, foi dado o nome de constante de Faraday (uma vez que esses estudos foram realizados por 

Michael Faraday), e simplificado pela unidade faraday (1 F).  

1 F = 96500 C = carga transferida por 1 mol de elétrons 

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-eletroquimica-aspectos-quantitativos-de-eletrolise
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Como a carga de um circuito elétrico (Q) está relacionada com a intensidade da corrente (i) contendo 

espécies carregadas durante o tempo (t) em que o tal circuito fica ligado, utilizamos a fórmula: 

 

Q = i . t 

Onde:  

Q = carga expressa em coulomb (C) 

i = intensidade de corrente expressa em ampère (A) 

t = tempo expresso em segundos (s) 

 

Exemplo: Eletrodeposição de cobre em um fio metálico a partir de solução de sulfato de cobre (CuSO4). A 

intensidade de corrente envolvida no processo foi de 0,536 A. Calcular a massa de cobre depositada sobre a 

placa em 30min do processo.  

(Massa atômica do cobre = 63,5 g/mol) 

 

1 min --------- 60 s 

30 min -------- 1800 s 

Q = i x t 

Q = 0,536 A x 1800 s 

Q = 965 C 

*repare que o tempo utilizado foi em segundos. 

 

CuSO4 (aq) → Cu2+ 
(aq) + SO4

2– 
(aq)              (reação de dissolução) 

Cu2+        +        2 e–        →        Cu°          (semirreação de redução) 

                   2 mols e– -------- 1 mol Cu°                

                   2 x (96500 C) --- 63,5 g Cu° 

                   965 C ------------- X 

                   X = 965 x 63,5 / 2 x 96500 

                   X = 0,3175 g = 3,175.10–1 g de Cu 

 

 OPA, eletrodeposição? 

 

É a deposição de metais sobre alguma superfície a partir do processo eletrolítico da solução de um eletrólito 

que contenha o cátion do metal. Serve para revestimento, seja de joias, placas metálicas, etc. A 

eletrodeposição de alguns metais recebera nomes específicos: cromação, prateação, banho de ouro, banho 

de estanho, niquelação, entre outros. 
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Exercícios 

 

1. A carga elétrica necessária para transformar, por eletrólise, 2 mols de íons Cu2+ em cobre metálico é 

igual a:  

a) 1 Faraday.  

b) 2 Faradays.  

c) 3 Faradays.  

d) 4 Faradays.  

e) 5 Faradays. 
 

 

2. 19.300 C são utilizados na eletrólise do cloreto de sódio fundido. A massa de sódio produzida será 

igual a:  

Dados: 1 F = 96.500 C; massa atômica: Na = 23 u; Cℓ = 35,5 u.  

a) 1,15 g  

b) 2,30 g  

c) 3,60 g  

d) 4,60 g  

e) 5,20 g 

 
 
3. Considere a célula eletrolítica abaixo. 

 

Eletrolisando-se, durante 5 minutos, a solução de CuSO4 com uma corrente elétrica de 1,93 ampère, 

verificou-se que a massa de cobre metálico depositada no cátodo foi de 0,18 g. Em função dos valores 

apresentados acima, o rendimento do processo foi igual a:  

Dado: Cu = 63,5 u.  

a) 94,5%  

b) 96,3%  

c) 97,2% 

d) 98,5% 

e) 80,4% 
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4. Duas cubas eletrolíticas dotadas de eletrodos inertes, ligadas em série, contêm, respectivamente, 

solução aquosa de AgNO3 e solução aquosa de Kl. Certa quantidade de eletricidade acarreta a 

deposição de 108 g de prata na primeira cuba. Em relação às quantidades e à natureza das 

substâncias liberadas, respectivamente, no cátodo e no ânodo da segunda cuba, pode-se dizer  

(massas atômicas (u): H = 1; O = 16; K = 39; Ag = 108; I = 127)  

a) 39 g de K e 8 g de O2  

b) 11,2 L (CNTP) H2 e 127 g de I2  

c) 11,2 L (CNTP) H2 e 5,6 g de O2  

d) 39 g de K e 127 g de I2  

e) 1 g de H2 e 254 g de I2 
 

 

5. A quantidade de metal depositado pela passagem de 0,4 Faraday através de uma solução de um sal 

de zinco é igual a: Dado: Zn = 65  

a) 13 g  

b) 43 g  

c) 74 g  

d) 26 g  

e) 3,6 g 

 

 

6. Admita que o cátodo de uma pilha A seja uma barra de chumbo mergulhada em solução de Pb(NO3)2. 
Quando o aumento de massa for de 2,07g, isso significa que circulou pelo fio:  
Dado Pb = 207 u  

a) 0,01 mol de elétrons.  

b) 0,02 mol de elétrons.  

c) 0,03 mol de elétrons.  

d) 0,04 mol de elétrons.  

e) 0,05 mol de elétrons. 

 
 

7. Numa célula eletrolítica contendo solução aquosa de nitrato de prata flui uma corrente elétrica de 5,0 

A durante 9.650 s. Nessa experiência, quantos gramas de prata metálica são obtidos? Ag = 108 u.  

a) 108  

b) 100  

c) 54,0  

d) 50,0  

e) 10,0 
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8. Na eletrólise aquosa, com eletrodos inertes, de uma base de metal alcalino, obtêm-se 8,00 g de O2(g) 

no ânodo. Qual é o volume de H2(g), medido nas CNTP, liberado no cátodo?  

Dados: MH = 1,00 g/mol; MO = 16,00 g/mol; volume molar = 22,4 L 

a) 22,4 L  

b) 5,6 L  

c) 11,2 L  

d) 33,6 L  

e) 7,50 L 
 

 

9. O magnésio é um metal leve, prateado e maleável. Dentre as diversas aplicações desse metal, 

destacam-se as ligas metálicas leves para a aviação, rodas de magnésio para automóveis e como 

metal de sacrifício em cascos de navios e tubulações de aço. Industrialmente, o magnésio é obtido 

por eletrólise de MgCℓ2 fundido. Qual a massa de magnésio metálico produzida quando uma corrente 

elétrica de 48.250 A atravessa uma cuba eletrolítica contendo cloreto de magnésio fundido durante 5 

horas de operação em kg?  

Dados: Mg2+ + 2e- → Mg  

massa molar do Mg = 24 g/mol  

96.500 C = carga elétrica transportada por um mol de elétrons  

1 coulomb (C) = 1 ampère (A) x 1 segundo (s)  

a) 108,0  

b) 81,0  

c) 30,0  

d) 22,5  

e) 12,0 

 

 

10. Na composição química da célula estão presentes sais minerais que desempenham importantes 
papéis. As espécies Na+ e K+, por exemplo, respondem pelas cargas elétricas que provocam o potencial 
de ação responsável pelo impulso nervoso, como ocorre com os neurônios. Para a espécie Na+ ganhar 
1 mol de elétrons e se reduzir a Na°, a quantidade de eletricidade, em coulomb, será aproximadamente 
igual a:  
Dado: carga do elétron = 1,602 x 10-19 C 

a) 19.300  

b) 38.600  

c) 57.900  

d) 77.200  

e) 96.500 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. D 

 

 

3. A 

 

 

4. B 
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5. A 

 
 

6. B 

 
 

7. C 

 
 

8. C 

 
 

9. A 
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10. E 
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Crase: regra geral e casos especiais 

 

Resumo 

 

Você já conhece todas as competências de análise da sua redação do ENEM, certo? Então você 

entende bem a competência 1, que analisa a norma culta. É muito comum que um estudante de ensino médio, 

em um relacionamento sério com o vestibular, escreva bem. Porém, não há nada melhor que sair da média 

e garantir a nota máxima, não é mesmo? Por isso te damos, hoje, dicas fundamentais de compreensão e 

utilização de um dos recursos mais errados no vestibular, a crase, a fim de que você, de fato, garanta os 200 

pontos nesta competência. Vamos juntos? 

 

O acento grave e o fenômeno de crase 

No fenômeno de crase, há a superposição, a junção de duas vogais A, uma funcionando como 

preposição e outra como artigo. Se os dois estiverem no mesmo ponto, marca-se o encontro com o acento 

grave. Veja alguns exemplos: 

Vou à igreja. 

 

No exemplo, há a junção da preposição a, exigência do verbo ir, e do artigo definido a, necessário na 

definição do substantivo igreja. Por essa necessidade de colocação de duas vogais a, utiliza-se o fenômeno 

da crase. Note que, se o substantivo utilizado fosse masculino, o artigo necessário seria o definido o. Dessa 

forma, o acento grave não seria necessário, uma vez que não haveria a superposição de vogais idênticas: 

Vou ao shopping. 

 

E a decoreba? 

Na escola, é comum que os professores ensinem diversos casos gerais e exceções para o uso da 

crase. Aqui, como queremos descomplicar de vez a sua vida e, é claro, facilitar a sua lembrança na hora do 

vestibular, abriremos mão de todos os casos específicos e faremos a análise do fenômeno da crase partindo 

de três condições que, de certa forma, abraçarão todos esses casos gerais. Todas as três condições 

precisam ser satisfeitas, ou não teremos o fenômeno da crase. Seu papel, então, é olhar para uma frase, 

identificar os termos anterior e posterior e aplicar essas três condições. Se uma delas não estiver ok, não há 

crase. Vamos ver? 

– Deve haver uma preposição a obrigatória; 

– O termo posterior precisa estar no gênero feminino; 

– O termo posterior precisa ser definido ou definível. 

 

Toda a decoreba já está definida! Para entender o fenômeno da crase, você só precisa conhecer bem 

cada uma dessas três condições e, é claro, aplicar em exemplos específicos. Veja: 
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Solicitei à agência um novo cartão de crédito. 

 

Utilizando as três condições apresentadas, podemos perceber, em primeiro lugar, que o verbo solicitar 

pede uma preposição a (afinal, quem solicita, solicita alguma coisa a alguém, certo?); podemos ver, também, 

que o substantivo agência, aqui funcionando como objeto indireto, está no feminino; por fim, o mesmo termo, 

agência, é definido ou definível (afinal, quando falamos desse substantivo, sempre utilizamos o artigo antes, 

não é mesmo? “A agência está fechada” é um bom exemplo!). Satisfazendo as três condições, é fácil 

perceber que o a, neste contexto, recebe o acento grave. 

Nas próximas férias, Eduardo Valladares irá à Bahia. 

 

Assim como no exemplo acima, é possível identificar a crase pelas três condições: o verbo ir pede uma 

preposição a (quem vai, vai a algum lugar, não é?); Bahia está no feminino; por fim, Bahia é um termo definido 

ou definível (“A Bahia é linda!”). Usamos, então, o acento grave. 

 

Exceções e casos importantes 

Sabe quando você vai almoçar fora, abre o cardápio e encontra um festival de crases? Sim, há casos 

importantes ali. Acontece que muitas nomeações deixam subentendida a expressão “à moda (de)” ou “ao 

estilo (de)”. Por isso, utilizamos crase e, muitas vezes, não percebemos esse fenômeno. Vamos ver alguns 

exemplos? 

Filé à gaúcha (= à moda gaúcha, dos gaúchos) 

Arroz à grega (= à moda grega, dos gregos) 

Bife à milanesa (= à moda milanesa, de Milão) 

Bife à Oswaldo Aranha (= à moda de Oswaldo Aranha) 

  

Se houver um artigo indefinido antes de um substantivo, analise com cuidado! 

No próximo sábado, irei a uma grande exposição. 

 

Note que, ainda que o verbo ir peça uma preposição a e que grande exposição esteja no feminino, o 

artigo uma impede que ocorra o fenômeno da crase, uma vez que ele é indefinido, ou seja, não podemos 

satisfazer a terceira condição. 

Referiu-se a ele. 

Referiu-se à Juliana. 

 

Note que temos aqui dois casos parecidos, mas que, ainda assim, se comportam de forma diferente 

em relação ao uso da crase. No primeiro caso, não utilizamos o acento grave. Aqui, a terceira condição não 

foi satisfeita. Não utilizamos o artigo a antes de pronomes, de qualquer classificação. 

Ajoelhou-se perante a mulher. 
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Perante é uma preposição. Dessa forma, o a que vem depois já é um artigo. Não precisamos, aqui, 

utilizar a preposição a, uma vez que já temos outra preposição. 

Fui até a lanchonete. 

 

Aqui, a preposição é facultativa. O até é a única preposição que admite o uso de uma outra preposição 

a associada a ela. Dessa forma, também poderemos dizer "fui até à lanchonete". 

 

E a crase associada a lugares? 

Há um “macete” interessante na identificação da crase quando falamos de lugares. Sempre que você 

encontrar alguma frase relacionada a algum lugar, tente utilizar a expressão “Vim de/do (lugar)”. Se você 

utilizar o da (ou o do), quando construir a expressão “Vou à”, você utilizará a crase (já que do ou da é a junção 

da preposição de com um artigo o/a). Porém, se você, na frase, utilizar o de, a construção não apresentará 

crase (uma vez que o de é apenas uma preposição, não havendo um artigo). Vamos ver exemplos? 

Fui à Argentina. (Vim da Argentina) 

Vou à Bahia. (Vim da Bahia) 

Vou a São Paulo. (Vim de São Paulo) 

Fui a Paris. (Vim de Paris) 

 

Dica: 

Assim como citamos anteriormente, em vários casos, substituir o substantivo que vem depois da 

vogal a por uma palavra no masculino pode ajudar na definição da crase. Veja: 

Referiu-se à mulher. 

Referiu-se ao homem. 

 

 

Quer assistir um QQD sobre o tema e ainda baixar um mapa mental? Só clicar aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/2Mx1PnU
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Exercícios 

 

1. Em alguns nomes de lugares femininos não é correto utilizar a crase. Assinale a alternativa em que 

ocorre esse uso incorreto: 

a) Marta foi à Itália. 

b) Joana foi à Bahia. 

c) Jonas foi à Argentina. 

d) Marcos foi à Londres. 

e) Não há alternativa incorreta. 

 

 

2. A frase em que o acento grave indica corretamente a ocorrência de crase é: 

a) Ele deve muito aos pais, que sempre lutaram ombro à ombro para garantir-lhe um bom tratamento 

médico. 

b) Puseram a vítima e o acusado frente à frente, para o possível reconhecimento do agressor. 

c) Acompanhou-o passo à passo durante sua estada no Brasil. 

d) Quero que você fique bem à vontade para negar meu pedido, se não puder atendê-lo. 

e) Ele sempre vem à pé, por isso costuma atrasar-se. 

  

 

3. Avalie as duas frases que seguem: 

I. Ela cheirava à flor de romã. 

II. Ela cheirava a flor de romã. 

 

Considerando o uso da crase, é correto afirmar: 

(01) As duas frases estão escritas adequadamente, dependendo de um contexto. 

(02) As duas frases são ambíguas em qualquer contexto. 

(04) A primeira frase significa que alguém exalava o perfume da flor de romã. 

(08) A segunda frase significa que alguém tem o perfume da flor de romã. 

(16) O “a” da segunda frase deveria conter o acento indicativo da crase. 

Soma: (    ) 
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4. Assinale a alternativa que preencha, pela ordem, corretamente as lacunas. 
"____ seis da manhã, já estávamos ____ esperar o trem que nos levaria ____ cidadezinha, onde iríamos 

____ cavalo, ____ fazenda do sr. Juca. 

a) às - à - a - à - à 

b) às - a - à - à - a 

c) as - a - à - a - à 

d) às - a - à - a - à 

e) as - à - à - a – a 

 
 

5. Leia as frases a seguir. 

I. A conclusão do inquérito foi prejudicial ____ toda categoria. 

II. Mostrou-se insensível ____ qualquer argumentação. 

III. Este prêmio foi atribuído ____ melhor aluna do curso. 

IV. Faço restrições ____ ter mais elementos no grupo. 

 

Indique a alternativa que, na sequência, preenche as lacunas acima corretamente. 

a) a - a - à - a 

b) à - à - à - à 

c) à - à - a - a 

d) à - à - a - à 

e) a - a - à – à 

 

 

6. Daqui ____ vinte quilômetros, o viajante encontrará, logo ____ entrada do grande bosque, uma estátua 
que ____ séculos foi erigida em homenagem ____ deusa da floresta. 

a) a - à - há - à 

b) há - a - à - a 

c) à - há - à - à 

d) a - à - à - à 

e) há - a - há – a 

 
 

7. Leia a frase a seguir: 
O progresso chegou inesperadamente ____ subúrbio. Daqui ____ poucos anos, nenhum dos seus 

moradores se lembrará mais das casinhas que, ____ tão pouco tempo, marcavam a paisagem familiar. 

Indique a alternativa que preenche as lacunas acima corretamente 

a) aquela - a - a 

b) àquele - à - há 

c) àquele - à - à 

d) àquele - a - há 

e) aquele - à – há 
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8. Foi ____ mais de um século que, numa região de escritores, propôs-se a maldição do cientista que 
reconduziria o arco-íris ____ simples matéria: era uma ameaça ____ poesia. 

a) a - a - à 

b) há - à - a 

c) há - à - à 

d) a - a - a 

e) há - a – à 

 

9. Assinale a alternativa em que haveria acento grave, indicativo de crase. 

a) Simão Bacamarte preferiu a ciência ao conforto dos amigos. 

b) Os amigos pediram a ele que reconsiderasse. 

c) Simão Bacamarte obedeceu a voz da razão. 

d) Ele respondeu a tudo com muita convicção. 

e) Dirigiu-se logo para a Casa Verde. 

 

 

10. ____ noite, todos os operários voltaram ____ fábrica e só deixaram o serviço ____ uma hora da manhã. 

a) há - à - à 

b) a - a - a 

c) à - à - à 

d) à - a - há 

e) a - à – a 

 

 

11. Marque o período em que o uso da crase é permitido: 

a) Enviei à Roma suas fotografias. 

b) Foi à Lapa para inaugurar a gráfica. 

c) Alô, franceses, chegamos à Paris. 

d) Viajou à Londres, a fim de rever antigo amor. 

e) Referimo-nos à Niterói, em nossa excursão pelo interior. 

 

 

12. Assinale a opção em que há erro no emprego do acento grave, indicativo da crase: 

a) Quando iremos à Portugal? 

b) Terminei o trabalho às 11 horas da noite. 

c) Hoje distribuíram balas às crianças do bairro. 

d) Emprestei vários livros à secretaria. 

e) Ele não compareceu à reunião de sexta-feira. 
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13. Qual das frases abaixo está escrita corretamente? 

a) Não o reconheci há distância. 

b) Fiz um bife à milanesa. 

c) Não à vejo há muito tempo. 

d) Não devo dinheiro à ninguém. 

 

 

14. Recebe acento grave o "a" que inicia locuções formadas com substantivo feminino. De acordo com o 

lembrete, acentue o "a" quando necessário: 

a) Saiu a procura de ofertas. 

b) A procura de vacinas aumentou com a enchente. 

c) A moda dos hippies voltou. 

d) Ela se veste a moda dos punks. 

e) O restaurante estava as moscas. 

 

 

15. Entregue a carta ____ homem ____ que você se referiu ____ tempos. 

a) aquele - à - á 

b) àquele - à - há 

c) aquele - a - a 

d) àquele - à - à 

e) àquele - a – há 

 

Questão contexto 
 

 

Explique a diferença de sentido existente entre a fala de Mafalda (primeiro quadrinho) e a fala do 

homem idoso (segundo quadrinho). Além disso, o efeito de humor da tira é obtido principalmente 

com a fala de Mafalda no terceiro quadrinho. Explique por que isso acontece. 
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Gabarito 

 

1. D 

Para descobrir qual nome de lugar feminino vai levar crase, aplicamos o método "vou a/volto da = uso 

de crase" e "vou a/volto de = sem crase". No caso, vou "a Londres", volto "DE Londres", por isso não há 

crase. 

 

2. D 

A letra d está correta por se tratar de uma locução verbal, portanto necessita de crase.  

 

3. 1 + 4 = 5 

1)     No item I, a expressão indica que o leitor pode tomar chá Matte o quanto quiser. 

8)     No item II, a frase sugere que o leitor realize o seu desejo, que mate essa vontade que o martiriza. 

32)   No item III, a sugestão é de matar, referindo-se a provocar a morte de um ser vivo. 

 

4. D 

Às 6 horas da manhã, já estávamos a esperar o trem que nos levaria à (a aquela) cidadezinha, de onde 

iríamos, à cavalo, a fazenda do Sr. Juca." 

 

5. A 

I e II: podem ser entendidos como complemento nominal, não tendo crase. 

III- possui crase por ser verbo transitivo indireto 

IV: não possui crase por anteceder a um verbo.  

 

6. A 

na - artigo + preposição equivale a à - artigo + preposição 

 

7. D 

a aquele (àquele) subúrbio.... daqui a pouco(s)....há (passado) tão pouco... 

 

8. E 

há - Utilizado com sentido de faz (de "um tempo); 

a - Quem reduz, reduz alguém (não se utiliza a preposição é um verbo transitivo direto) e/ou a alguma 

coisa (utiliza-se a preposição "a", pois, nesse caso, é um verbo transitivo indireto); 

à - Contração da preposição a com o artigo definido feminino a (a + a = à). 

 

9. C 

verbo transitivo indireto + substantivo feminino “voz”.  

 

10. C 

à noite: expressão adverbial feminina; à fabrica: voltaram de algum lugar, sendo este substantivo 

feminino;  

 

11. B 

foi (verbo transitivo indireto); Lapa (substantivo próprio feminino específico), portanto há a necessidade 

de crase.  
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12. A 

sem crase, porque só há a preposição “a” do verbo IR. 

 

13. B 

Nesta frase, temos o uso correto da crase. Em "à milanesa", subentende-se que temos a expressão "a 

moda de", a qual pede crase. 

 

14. Acentuar as letras A, D e E. 

 

15. E 

a aquele- àquele 

Há tempos: indica temporalidade/passado.  

A quem- de quem você se referiu (não há necessidade de crase).   

 

 

Questão Contexto 
 

Mafalda comemora a chegada da primavera (a primavera chegou), enquanto o idoso parece feliz por ter 

conseguido viver até a primavera. Observe que ambos os personagens introduzem sua fala com a expressão 

"graças a Deus". No caso de Mafalda, trata-se mais de uma exclamação comum, banal; no caso do velho, a 

ideia de agradecimento a Deus é mais forte. Ademais, o efeito de humor ocorre porque, ao ouvir o idoso, ela 

conclui que seu entusiasmo com a chegada da primavera é insignificante, fútil. Afinal, ele tem um motivo 

muito mais relevante para celebrar a chegada da nova estação. 
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Democracia indireta 

Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

O que é democracia ?  
A palavra democracia tem origem no grego demokratía, que é composta por demos (que significa 

povo) e kratos (que significa poder). Neste sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio 

universal. É um tipo de governo em que todas as importantes decisões políticas estão nas mãos do povo, 

que elegem seus representantes por meio do voto. A democracia é um regime de governo que pode existir 

no sistema presidencialista, onde o presidente é o maior representante do povo, ou no sistema 

parlamentarista, onde existe a figura do primeiro ministro, que toma as principais decisões políticas. 

Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como 

as liberdades de expressão, de religião, a proteção legal, e as oportunidades de participação na vida política, 

econômica, e cultural da sociedade. A Grécia Antiga foi o berço da democracia, onde principalmente em 

Atenas o governo era exercido por todos os homens livres. Naquela época, os indivíduos eram eleitos ou 

eram feitos sorteios para os diferentes cargos. Na democracia ateniense, existiam assembleias populares, 

onde eram apresentadas propostas, sendo que os cidadãos livres podiam votar. Existem dois tipos principais 

de democracia, notadamente: Democracia direta ou pura e democracia indireta ou representativa.  

 

Democracia direta 
A democracia direta é o sistema político no qual a sociedade toma as suas decisões de maneira 

direita, ou seja, sem precisar do intermédio de representantes.  Esse era o tipo de democracia que vigorava, 

por exemplo, em Atenas na Antiguidade Grega, onde todos os que eram considerados cidadãos tinham o 

direito de participar do processo de tomada de decisões.  A Ágora era o lugar no qual os debates políticos 

eram realizados entre os cidadãos.  Vale lembrar, no entanto, que nem todas as pessoas eram consideradas 

cidadãs na antiguidade grega.  Por exemplo: Mulheres, escravos, estrangeiros, estavam todos excluídos do 

processo político.   

 

Democracia indireta ou representativa 
Já a democracia indireta ou representativa é o sistema político no qual o povo exprime sua vontade 

elegendo representantes, os quais tomam as decisões políticas em nome deles.  Neste último tipo de 

democracia, portanto, a sociedade não participa diretamente do processo de tomada de decisões, o que fica 

a cargo dos representantes eleitos pelo voto popular.  No Ocidente, o conceito moderno de democracia 

política é justamente o de democracia representativa, no qual uma pessoa ou grupo são eleitos 

representantes e são organizados, em geral, em instituições como o Parlamento, Câmara, Congresso, e etc... 

 
 
 

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/extensivo-enem-democracia-indireta


 
 

 

 

2 

Filosofia / Sociologia 

 

 

Democracia semidireta 
 A democracia semidireta tem esse nome porque, de um lado, possui um caráter representativo, no 

sentido de que as pessoas elegem os seus representantes e, de outro lado, há alguns institutos que 

possibilitam uma participação direta dos representados em alguns casos específicos e esporádicos.  Esses 

institutos são o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, o veto popular, entre outros.  

 O plebiscito é uma consulta prévia feita ao povo para que ele manifeste sua opinião sobre uma 

determinada medida ou lei a ser adotada pelo governo.  Já o referendo é um instituto da democracia 

semidireta no qual a coletividade pode dar sua opinião sobre uma medida já tomada pelos governantes.  

Nesse sentido, o referendo é a ratificação popular de algo que já está feito.  A iniciativa popular, por sua vez, 

é um instrumento utilizado na democracia direta ou semidireta a partir do qual a coletividade pode 

apresentar projetos de lei.  Dessa maneira, determinados projetos de lei podem tramitar e serem aprovados 

na medida em que uma grande quantidade de pessoas os apoie.  Por fim, o veto popular é um instrumento 

democrático utilizado no sentido de impedir uma determinada medida governamental.  No Brasil, por 

exemplo, a Constituição de 1988 atribui a tarefa de veto tão somente aos chefes do poder executivo, como, 

por exemplo, o presidente da República.    
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Exercícios 

 

1. Leia o texto a seguir: 

 
O conceito de democracia apresentado acima se relaciona diretamente com a prática de: 

a) Unidade sindical 

b) Socialização da riqueza 

c) Estabilidade constitucional 

d) Autodeterminação das minorias 

 
 
2. Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial da democracia 

real (não da democracia ideal, que não existe em lugar algum) o método da seleção dos líderes, ou 

seja, a eleição. Exemplar, neste sentido, é a afirmação de um juiz da Corte Suprema dos Estados 

Unidos, por ocasião de uma eleição de 1902: “A cabine eleitoral é o templo das instituições 

americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, ao qual é confiada a guarda da arca da aliança e 

cada um oficia do seu próprio altar”. 
 BOBBIO, N. Teoria geral da política. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000 (adaptado). 

 

As metáforas utilizadas no texto referem-se a uma concepção de democracia fundamentada no(a) 

a) justificação teísta do direito.    

b) rigidez da hierarquia de classe.     

c) ênfase formalista na administração.    

d) protagonismo do Executivo no poder.    

e) centralidade do indivíduo na sociedade.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Filosofia / Sociologia 

 

3. TEXTO I 

Deputado (definição do século XVIII): 

Substant. Aquele a quem se deu alguma comissão de jurisdição, ou conhecimento. Mandado da parte 

de alguma República, ou soberano. O que tem comissão do ministro próprio. 
SILVA, & M. Diccionario da língua portugueza. Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789 (adaptado). 

 

TEXTO II 

Deputado (definição do século XXI): 

[...] 

4. Aquele que representa os interesses de outrem em reuniões e decisões oficiais. 

5. Aquele que é eleito para legislar e representar os interesses dos cidadãos. 

6. Aquele que é comissionado para tratar dos negócios alheios. 

AULETE, C. Minidicionário contemporâneo da língua portuguesa. São Paulo: Lexikon. 2010 (adaptado). 

  

A mudança mais significativa no sentido da palavra “deputado”, entre o século XVIII e os dias de hoje, 

dá-se pelo(a) 

a) aumento na importância como representação política dos cidadãos.    

b) crescente participação dos funcionários no poder do Estado.    

c) incentivo à intermediação dos interesses de particulares.     

d) criação de diversas pequenas cidades-repúblicas.    

e) diminuição do poder das assembleias.    

 

 

4. No sistema democrático de Schumpeter, os únicos participantes plenos são os membros de elites 

políticas em partidos e em instituições públicas. O papel dos cidadãos ordinários é não apenas 

altamente limitado, mas frequentemente retratado como uma intrusão indesejada no funcionamento 

tranquilo do processo “público” de tomada de decisões. 
HELD, D. Modelos de democracia. Belo Horizonte: Paideia, 1987. 

O modelo de sistema democrático apresentado pelo texto pressupõe a 

a) consolidação da racionalidade comunicativa.    

b) adoção dos institutos do plebiscito e do referendo.    

c) condução de debates entre cidadãos iguais e o Estado.    

d) substituição da dinâmica representativa pela cívico-participativa.    

e) deliberação dos líderes políticos com restrição da participação das massas.    
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5. São muitos os significados dados para a democracia. Observando o conceito percebemos uma 

diferença entre democracia formal e substancial. O aspecto formal: 

a) Consiste na existência de instituições como voto secreto e universal, pluripartidarismo político, 

autonomia dos poderes Executivos etc. 

b) Diz respeito à democratização de educação de qualidade, do trabalho digno, das condições de 

saúde pública etc. 

c) Envolve apenas o aspecto político com escolha própria dos cargos políticos através dos votos 

secretos. 

d) Dá o direito a todos a escolha livre dos candidatos políticos sem a existência de um voto secreto. 

e) Criação de leis iguais para todos, homens e mulheres, sem a distinção de raça, religião etc. 

 

 

6. "A Democracia é dar aos piolhos o poder de comer o leão" (Barão de Itararé). Sobre a citação lida 

podemos concluir que a democracia: 

a) Restringe a participação popular e privilegia apenas uma minoria, relegando à periferia a grande 

maioria dos cidadãos. 

b) Pode ser considerado uma ferramenta eficaz para a garantia dos direitos das minorias sociais. 

c) Não existe de fato, apenas de direito. 

d) É uma regra do jogo político, que deve ser restrita apenas ao ato de votar. 

e) De uma certa forma, diminui o poder e a legitimação do Estado em relação aos cidadãos 

 

 

7. (Enem 2010) A chegada da televisão 
A caixa de pandora tecnológica penetra nos lares e libera suas cabeças falantes, astros, novelas, 

noticiários e as fabulosas, irresistíveis garotas-propaganda, versões modernizadas do tradicional 

homem-sanduíche. 
(SEVCENKO, N. (Org). História da Vida Privada no Brasil 3. República: da Belle Époque à Era do Rádio. São Paulo: Cia das 

Letras, 1998.) 

A TV, a partir da década de 1950, entrou nos lares brasileiros provocando mudanças consideráveis 

nos hábitos da população. Certos episódios da história brasileira revelaram que a TV, especialmente 

como espaço de ação da imprensa, tornou-se também veículo de utilidade pública, a favor da 

democracia, na medida em que: 

a) Amplificou os discursos nacionalistas e autoritários durante o governo Vargas. 

b) Revelou para o país casos de corrupção na esfera política de vários governos. 

c) Maquiou indicadores sociais negativos durante as décadas de 1970 e 1980. 

d) Apoiou, no governo Castelo Branco, as iniciativas de fechamento do parlamento. 

e) Corroborou a construção de obras faraônicas durante os governos militares. 
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8. (Ufu 2002) Partindo de uma perspectiva marxista de análise da relação entre democracia e meios de 

comunicação de massa, aponte a alternativa correta. 

a) Desde a antiguidade clássica, a imprensa sempre atuou em favor de grupos minoritários, 

procurando moldar a opinião pública em função dos interesses de classe dos proprietários dos 

meios de produção e dos meios de comunicação de massa. 

b) A concentração da propriedade de emissoras de rádio, televisão, jornais e editoras nas mãos de 

grupos empresariais restritos, revela como numa sociedade democrática, as pessoas dotadas de 

competência e competitividade obtêm sucesso econômico. 

c) A concentração da propriedade dos meios de comunicação nas mãos de certos grupos 

empresariais tende a lhes proporcionar maior capacidade tecnológica para fazer circular, 

democraticamente as informações, funcionando assim, como garantia do exercício da cidadania. 

d) Não passa de um mito a afirmação segundo a qual os meios de comunicação de massa são 

porta-vozes dos interesses da coletividade, já que no fundo, eles estão subordinados à lógica do 

capital que domina o mundo da mercadoria. 

  

9. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) faz parte dos contratualistas, porém tem uma posição 

inovadora em relação a Hobbes e a Locke, quanto ao conceito de soberania. Para ele, 

a) A democracia direta impede que os cidadãos vivam em paz, pois libera as paixões que impedem 

essa paz. 

b) Soberano é o poder executivo, que tem o poder absoluto para garantir paz ao povo. 

c) É necessário distinguir os conceitos de soberano e de governo, atribuindo ao povo a soberania 

inalienável e indivisível. 

d) A vontade geral institui o governo, que submete o povo, para garantir a paz, não podendo, 

portanto, ser destituído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

7 

Filosofia / Sociologia 

 

10. “Por sua vez, os liberais lembram que a confiança no sufrágio popular conduziu muitas vezes a 

injustiças flagrantes. Ela pôde levar à tirania da maioria, lá onde os direitos das minorias não eram 

suficientemente defendidos. Segundo os liberais, de fato, a propensão do republicanismo igualitário a 

definir “o interesse geral” de maneira abstrata e a impor uma concepção unanimista do povo constitui 

uma ameaça para a diversidade social e o pluralismo de opiniões. Na sua versão moderna, o modelo 

republicano, caracterizado pela ascensão do Estado-providência, conduziu à construção de um 

Estado “paternalista”, que aniquilou a responsabilidade humana em nome da solidariedade. Enfim, os 

liberais não cessam de lembrar que, contrariamente ao mito russoísta, a vontade geral pode “fazer 

mal”. Pôde conduzir a decisões autoritárias e, em certos contextos de crise, ao fim da democracia. O 

mito da soberania popular levou até, na versão do marxismoleninismo, ao Estado totalitário.” 
(NAY, Olivier, História das ideias políticas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p. 488). 

 
Sobre a questão, de acordo com o texto, é correto afirmar que: 

a) A democracia pode conduzir a posturas pragmáticas de exclusão das minorias, e por isso deve 

haver instituições (dentro do regime democrático) responsáveis por excepcionar o princípio da 

maioria.    

b) A democracia é um valor absoluto e deve ser contraposto aos modelos totalitários de Estado que 

foram comuns no século passado.    

c) A democracia é importante para fazer critica ao populismo porque valoriza os espaços públicos 

de decisão e a pluralidade de opiniões.    

d) A democracia e o modelo republicano de Estado conseguiram conduzir a humanidade à 

emancipação, constituindo-se em modelos que fizeram contraposição ao populismo e ao 

paternalismo estatal.    

e) A soberania popular não pode fazer mal, tendo em vista que a vontade da maioria deve ser 

respeitada porque sempre é a mais justa.    
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Gabarito 

 

1. C 

São características dos regimes autoritários e totalitários a não observância das regras previamente 

estipuladas e a alteração de regras sem aviso prévio ou controle legal. As democracias são, por 

princípio, estáveis e com previsão legal que constitui formalmente as normas estruturantes do sistema. 

 

2. E 

A cabine eleitoral é o momento do exercício do voto individual e secreto. Nessa comparação, portanto, 

a democracia é vista como o exercício da vontade individual, exatamente como está expresso na 

alternativa [E].    

 

3. A 

A alternativa [A] é a que melhor explica a mudança apresentada no enunciado da questão. Se no século 

XVIII o deputado era um funcionário designado pelo Estado ou pelo governante, em XXI ele é um 

representante do povo e, como tal, deve trabalhar de acordo com os interesses de quem o elegeu.   

  

4. E 

A alternativa que melhor sintetiza o argumento do texto é a [E]. Segundo o autor, o sistema político 

apresentado por Schumpeter é caracterizado pela restrição da participação política dos cidadãos 

comuns, sendo os cidadãos plenos somente os membros das elites políticas.   

 

5. A 

A formalidade da democracia se relaciona com o regime de requisitos legais que estruturam aquilo que 

podemos chamar de “regras do jogo”. Sendo assim o aspecto formal da democracia está intimamente 

ligado aos preceitos pré-definidos que oferecem formato ao sistema democrático, mas não o conteúdo 

(garantia real do exercício democrático) 

 

6. B 

A democracia não é um sistema político que garante a maioria domínio político pleno, mas sim um 

sistema que garante a existência e manutenção dos direitos de todos os indivíduos componentes deste 

sistema, abarcando todos os grupos, inclusive os minoritários. 

 

7. B 

Desde a sua entrada definitiva nos lares dos brasileiros, a televisão tem cumprido um importante papel 

de divulgação de informação e de produção de opinião pública. Na história do país, ela já legitimou 

governos e, mais recentemente, foi fundamental para a divulgação de esquemas de corrupção e de 

escândalos administrativos 

 

8. E 
Os meios de comunicação poderiam ajudar o debate público de forma imparcial, mas  são propriedades 

da classe dominante, desse modo o que fazem é manipular a massa, tornando-se assim instrumento 

de alienação. 
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9. C 
Para Rousseau, a soberania pertence ao povo. As outras alternativas se referem às teorias de concessão 

completa de poder ao Estado, que pertencem a Hobbes e não a Rousseau. 

 

10. A 

A democracia como ideal é baseada num tênue equilíbrio entre os conceitos de liberdade e igualdade. 

A não observação desse equilíbrio pode conduzir a situações de injustiça. No caso exposto, uma 

exacerbada noção de igualdade apaga as diferenças e conduz a uma tirania da maioria, onde os 

desiguais não encontram amparo no regime para a existência e manutenção de direitos. 
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