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Revisão síntese protéica e divisão celular 

 

Resumo 

 

A síntese proteica ocorre devido a interação do núcleo com o citoplasma. 

Etapas da síntese: 

• Transcrição: Ocorre dentro do NÚCLEO. Há produção de uma molécula de RNA, tendo o DNA como 
molde 

o Iniciação: - fixação do RNA polimerase  
                     - separação das fitas 
                     - construção do RNA mensageiro 

o Terminação: - sequência de terminação da transcrição 
 

• Tradução: Ocorre no citoplasma. Produção da proteína, usando as informações colhidas na 
transcrição pelo RNAmensageiro (RNAm). A tradução ocorre pela leitura de códons, sequência de 
três bases nitrogenadas.  

 

Modificações do rna mensageiro 

• Íntrons: pedaços de RNAm que não codificam – são eliminados da fita do RNAm, sobrando apenas 

os éxons. Estes íntrons não saem do núcleo, sendo que as bases nitrogenadas desta molécula podem 

ser reutilizadas para formação de outras fitas. 

• Éxons: pedaços de RNAm codificantes, saem do núcleo para serem traduzidos no citoplasma. 



 
 

 

 

2 

Biologia 
 

 

 

• Splicing Alternativo → processo que cria muitas proteínas diferentes, só por variar a composição 
dos éxons do RNA 

 

 

Síntese proteica em procariontes (bactérias e cianobactérias) 

A transcrição e tradução ocorrem ao mesmo tempo: o DNA já está no citoplasma. 

 

Código genético e aminoácidos 

Existem 64 códons para especificar os 20 aminoácidos; cada códon é formado por 3 nucleotídeos 

 

• Códon: sequência de três bases nitrogenadas, presente no RNAm que especifica um aminoácido 

específico durante a síntese de proteínas. O códon de início (códon start) AUG, que traduz o 

aminoácido metionina, inicia a tradução da proteína. Os códons de parada (codon stop) finalizam a 

tradução e são o UAA,  UAG e UGA, e estes não traduzem nenhum aminoácido. 

• Anticódon: também é uma sequência de três bases nitrogenadas, porém formada no 

RNAtransportador (RNAt). O anticódon é complementar a um códon do RNAm, e ele é responsável 

por transportar os aminoácidos até a posição correta para formação da proteína.  
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Divisão celular 

Interfase 

Ocorre quando a célula não está em divisão celular. Nesta fase a célula mantém suas atividades metabólicas 

normalmente, e também há a preparação para a divisão, como a duplicação do material genético 

(DNA+histonas). A Interfase é dividida nas seguintes fases: 

• G1 → nessa fase a célula executa suas funções normalmente: produz RNA e proteínas. 

• S → fase de duplicação da cromatina: ocorre a síntese de DNA (autoduplicação). 

• G2 → fase dos últimos preparativos para a célula começar a divisão celular: há o aumento da 
produção de ATP e respiração celular e centríolos são duplicados. Também ocorre um ponto de 
checagem, para verificar se todas as modificações celulares ocorreram corretamente antes de iniciar 
a divisão. 
 

 

Obs: a duplicação do DNA gera as CROMÁTIDES IRMÃS. 
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Mitose 

Neste processo, uma célula mãe origina duas células filhas idênticas à original, com o mesmo número de 

cromossomos. O processo de mitose é equacional, ou seja, mantém o número dos cromossomos da célula 

original, e é dividido nas seguintes etapas: 

 

 

• Prófase → Os centríolos migram para os polos da célula, a carioteca se funde ao RER e desaparece, 

e a cromatina sofre condensação por espiralização, formando os cromossomos 

• Metáfase → Os cromossomos atingem o máximo de espiralização e se posicionam na metade da 

célula, formando a chamada placa equatorial. 

• Anáfase → Ocorre a separação das cromátides irmãs por conta do encurtamento das fibras do fuso 

• Telófase → Os cromossomos sofrem descondensação e a carioteca e o nucléolo são reconstruídos. 

A divisão finaliza quando ocorre a citocinese, com a separação do citoplasma em duas novas células. 

  

Podemos observar algumas diferenças entre a divisão celular da célula animal e da vegetal 

• Animal → Citocinese centrípeta (de fora para dentro), apresenta centríolos (cêntrica) (presença de 

centríolos), e astral (forma fibras do áster) 

• Vegetal → Citocinese centrífuga (de dentro para fora) com formação da lamela média pelo complexo 

de Golgi, não apresenta centríolos (acêntrica), divisão anastral (sem fibras do áster). 

 

Veja a seguir a representação gráfica da mitose: 
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Meiose 

Neste tipo de divisão, uma célula diploide produz quatro células filhas haploides, ou seja, com metade do 

material genético da célula mãe. É uma divisão reducional, onde nos animais ocorre para formação dos 

gametas e nos vegetais para a formação dos esporos. 

Neste processo, a meiose I é uma etapa reducional enquanto que a meiose II é uma etapa equacional. Durante 

a meiose I ocorre o crossing-over e a segregação independente, processos responsáveis pelo aumento da 

variabilidade genética.  

 

 

Meiose I 

• Prófase I → Subdividida em algumas etapas: 

1.    Leptóteno -> Ocorre a espiralização dos cromossomos, desaparecimento do nucléolo e 

início da migração dos centríolos 

2.    Zigóteno -> ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos 

3.    Paquíteno -> nesta fase ocorre o crossing-over (permutação) 

4.    Diplóteno -> visualização dos quiasmas (ponto onde ocorreu crossing over) 

5.    Diacinese -> desaparecimento da carioteca 

• Metáfase I → cromossomos ficam organizados em pares na região equatorial da célula e há 

formação de fibras do fuso 

• Anáfase I → ocorre a separação dos cromossomos homólogos 

• Telófase I → ocorre o reaparecimento da carioteca e nucléolo, cromossomos desespiralizam 

formando a cromatina e ocorre a citocinese gerando duas células haploides. Entre a meiose I e a 

meiose II ocorre a intercinese, onde não há síntese de material genético. 

  

Meiose II 

Este processo é semelhante a mitose, porém ocorre já com a ploidia (número de cromossomos) celular 

reduzida: 

• Prófase II → ocorre a migração dos centríolos aos polos da célula, e não há crossing-over entre os 

cromossomos pois não há pareamento (há apenas uma cópia de cada cromossomo duplicado) 

• Metáfase II → formação da placa equatorial, novamente sem o pareamento 

• Anáfase II → ocorre a separação das cromátides irmãs  

• Telófase II → Reaparecem a carioteca e o nucléolo, os cromossomos se desespiralizam, formando 

um genoma haploide em cada célula nova. 

 



 
 

 

 

6 

Biologia 
 

Veja a seguir a representação gráfica da meiose: 
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Exercícios 

 

1. Assinale a alternativa correta a respeito do processo de síntese proteica. 

a) Para sintetizar moléculas de diferentes proteínas é necessário que diferentes ribossomos 

percorram a mesma fita de RNAm. 

b) Se todo o processo de transição for impedido em uma célula, a tradução não será afetada. 

c) É a sequência de bases no RNAt que determina a sequência de aminoácidos em uma proteína. 

d) Se houver a substituição de uma base nitrogenada no DNA, nem sempre a proteína resultante será 

diferente. 

e) A sequência de aminoácidos determina a função de uma proteína, mas não tem relação com sua 

forma. 

 

2. Uma globina de 146 aminoácidos sofreu uma mutação no códon correspondente ao sexto aminoácido 

da cadeia. A análise do DNA indicou uma mudança de (3')...CTT...(5') para (3')...CAT...(5') na fita molde 

(anti-sense). Pergunta-se: 

a) Qual a sequência do códon correspondente na fita sense (5’)..._____...(3’), após a mutação? 

b) A mutação provocou a troca de um aminoácido por outro? Em caso afirmativo, quais são esses 

aminoácidos? 

 

c) Caso a mudança ocorresse na terceira base do códon (3’...CTT...5’) para (3’...CTC...5’) na fita molde, 

qual a consequência desta alteração? 
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3. Há na mídia uma grande quantidade de notícias envolvendo o DNA: testes de paternidade, engenharia 

genética, transgênicos, clonagem terapêutica e reprodutiva, terapia gênica, farmacogenômica, etc. Para 

compreender essas notícias, é necessário conhecer a estrutura da molécula de DNA e entender seu 

funcionamento. Analise os dados dos quadros a seguir, e assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

 

 

 

(01) Em I, observa-se que o pareamento das bases nitrogenadas do DNA é aleatório. 

(02)  O quadro I mostra uma molécula de DNA cuja duplicação ocorre de forma semiconservativa, pois 

cada uma das fitas originais em I serve de molde para uma nova fita, gerando duas novas duplas 

hélices. 

(04)   Em II, está indicado o processo de transcrição, através do qual formam-se moléculas que contêm 

as mesmas bases nitrogenadas presentes no DNA. 

(08)  Em III, está indicado o processo de tradução, que resulta na formação de polipeptídios, cuja 

seqüência de aminoácidos está codificada numa molécula de ácido nucléico. 

(16)  A deleção de um dos pares de bases na seqüência mostrada em I não alteraria significativamente 

a seqüência de aminoácidos em III. 

Soma (     ) 

 

4. O tratamento de infecções bacterianas foi possível com a descoberta dos antibióticos, substâncias 

estas capazes de matar bactérias. Como exemplos de mecanismos de ação dos antibióticos, podemos 

citar:  

Ação I: inibe a enzima responsável pelo desemparelhamento das bases do DNA.  

Ação II: inibe a ligação da RNA polimerase, DNAdependente.  

Ação III: ao ligar-se a subunidade ribossomal inibe a ligação do RNA transportador.  

Quanto à interferência direta dessas ações nas células bacterianas, é correto afirmar: 

a) Ação I inibe a duplicação do DNA, impedindo a multiplicação da célula.  

b) Ação II inibe a tradução, interferindo na síntese de DNA bacteriano.  

c) Ação III inibe a transcrição do RNA mensageiro.  

d) Ações I e III inibem a síntese de ácidos nucleicos.  

e) Ações II e III inibem a síntese de proteínas bacterianas 
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5. A edição n.º 76 da revista Scientific American Brasil, de 2008, noticiou que pesquisadores da Harvard 

Medical School, nos Estados Unidos, conseguiram construir um modelo da célula primitiva, que surgiu 

há, aproximadamente, 3,5 bilhões de anos e que deu início à jornada da vida na Terra. A partir dessa 

célula primitiva surgiram os dois tipos fundamentais de células: um, presente em bactérias e cianoba 

ctérias e o outro, presente em todos os demais seres vivos conhecidos atualmente, exceto vírus. Esse 

feito científico é de extrema importância, pois pode fornecer informações mais precisas de como esse 

processo de diversificação aconteceu. 

a) Quais são os dois tipos celulares a que o texto faz referência, e qual é a diferença mais marcante 

entre eles, visível com o auxílio do microscópio óptico?  

b) Em um organismo pluricelular, podemos observar células com um mesmo código genético 

desempenhando funções muito diferentes , por exemplo, um neurônio e uma célula muscular. 

Como isso é possível? 

 

 

6. A figura abaixo representa uma célula, durante o período G1 do ciclo celular, com número diplóide de 

cromossomos igual a quatro (2n=4). 

 

A seguir estão esquematizadas três anáfases possíveis, em A, B e C, caso essa célula se divida por 

meiose ou mitose. 

 

De acordo com os esquemas, responda: Quais etapas de que ciclo celular estão representadas em A, 

B e C? Justifique. 
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7. O ciclo celular é dividido em duas etapas: Divisão Celular e Interfase. Nesta última etapa (Interfase), 

subdividida em G1 – S – G2, a célula realiza seu metabolismo e se prepara, quando necessário, para a 

etapa da divisão celular. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta 

a) O tempo que as células permanecem na etapa chamada de Interfase é o mesmo entre os diferentes 

tipos celulares. 

b) No período do desenvolvimento embrionário, o ciclo celular compreende etapas de Interfases 

longas e etapas de divisões celulares rápidas. 

c) Em G2 a quantidade de DNA é a mesma que em G1. 

d) Durante a Interfase o DNA está em plena atividade, formando o RNA com as informações para a 

síntese proteica. 

e) Na  etapa  chamada  de  divisão celular, pode ocorrer tanto a mitose como a meiose, em qualquer 

célula do corpo humano. 

 

8. Observe o quadro a seguir, referente a diferentes fases do ciclo celular de uma célula meiótica de uma 

determinada espécie. 

 

Com base nos dados apresentados no quadro, assinale a afirmação correta. 

a) A separação das cromátides-irmãs é responsável pela redução do número de cromossomos entre 

as fases C e D. 

b) O aumento do número de cromátides em relação ao número de cromossomos na fase B é 

consequência da separação dos cromossomos homólogos. 

c) O valor n mantém-se constante em todas as fases do ciclo celular. 

d) O número de cromossomos de células haploides desta espécie é 20. 

e) A redução do número de cromátides entre as fases E e F deve-se à separação das cromátides-

irmãs. 
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9. Sobre os processos de divisão celular, analise as alternativas e assinale a correta. 

a) As células da linhagem germinativa multiplicam-se por divisões meióticas de modo semelhante às 

células somáticas. No entanto, quando entram nos processos da gametogênese, etapa final de seu 

programa de desenvolvimento, a divisão adquire aspectos especiais. 

b) A meiose consiste, basicamente, em duas divisões nucleares, com síntese de DNA apenas uma vez, 

antes da primeira divisão. As células-filhas resultantes têm a metade do número de cromossomos, 

mas mantêm a mesma quantidade de DNA que as células-mães. 

c) A prófase meiótica da primeira divisão é especial, pois nela ocorre o emparelhamento dos 

cromossomos homólogos que podem trocar pedaços entre si, fenômeno denominado de permuta, 

recombinação ou crossing-over. 

d) A segunda divisão da meiose ocorre geralmente logo após o final da telófase da primeira divisão e 

é semelhante a uma mitose, com separação dos cromossomos homólogos após separação dos 

centrômeros. Assim, cada célula-filha terá metade do número de cromossomos, mas manterá a 

mesma quantidade de DNA existente na célula-mãe. 

e) A mistura de cromossomos paternos e maternos que ocorre durante a segunda divisão meiótica e 

a troca de genes na permuta aumentam a variabilidade genética dos indivíduos nas populações. A 

existência de variabilidade genética é um dos requisitos fundamentais para que ocorra evolução. 

 

 

10. Analise a seguinte figura de cromossomos. 

 

a) Que fenômeno celular está sendo mostrado na figura?  

b) Em que tipo de divisão celular ocorre esse fenômeno? Por quê?  

c) Qual é a importância desse fenômeno para os seres vivos? 
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Gabarito 

 

1. D 

Como o código genético é degenerado, a alteração de uma base nitrogenada não necessariamente vai 

alterar a proteína formada, visto que um mesmo aminoácido pode ser traduzido por mais de um códon. 

 

2.  

a) 5’... GUA ...3’ 

b) Sim, houve modificação de ácido glutâmico (Glu) para valina (Val). 

c) Não há modificação do aminoácido, pois mesmo com a alteração da base nitrogenada, o 

aminoácido traduzido é o mesmo. 

 

3. 2 + 8 = 10 

(01) incorreta. O pareamento de bases ocorre entre A-T e entre C-G 

(04)  incorreta. O RNA apresenta Uracila como base nitrogenada, esta está ausente na molécula de DNA. 

(16) incorreta. A deleção de uma base nitrogenada, no caso, alteraria a ordem das bases nitrogenadas, 

consequentemente os aminoácidos traduzidos. 

 

4. A 

O desemparelhamento das bases de DNA é feito pela enzima DNA helicase, e sem a abertura da fita de 

DNA, as enzimas polimerases não conseguem atuar, seja para realizar a autoduplicação ou seja para 

realizar a transcrição. 

 

5.  

a) Temos as células eucariontes e as células procariontes. As células eucariontes apresenta um 

núcleo envolto por uma carioteca, enquanto a procarionte não, tendo seu material genético disperso 

no citoplasma. 

b) Todas as células apresentam o mesmo material genético, porém a expressão dele ocorre de 

maneira diferente em cada tecido por conta das regiões condensadas (heterocromatina – DNA 

inativo) e regiões contínuas (eucromatina – DNA ativo), além do recorte do RNA pelo processo de 

splicing. 

 

6. A: Anáfase I da Meiose I, pois é possível ver a separação dos cromossomos homólogos. 

B: Anáfase II da Meiose II, pois é possível ver a separação das cromátides irmãs em uma célula com 

apenas 4 cromossomos, ou seja, após a divisão reducional. 

C: Anáfase da Mitose, pois é possível ver a separação das cromátides irmãs em uma célula com 8 

cromossomos, ou seja, não houve divisão reducional e a célula está com sua ploidia duplicada. 
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7. D 

É no período de intérfase que a célula realiza suas funções vitais, com a transcrição do DNA em RNA e a 

sítese de proteínas pela tradução. 

 

8. E 

A célula está em meiose. Isso significa que a redução em C-D indica a separação dos cromossomos 

homólogos e a redução em E-F indica a separação das cromátides irmãs. A célula apresenta 2n=20, 

como vemos na fase A, que representa a intérfase, e suas células haploides são n=10, como vemos na 

fase F ao fim do ciclo celular. A duplicação do material genético em B é decorrente da autoduplicação 

do DNA na fase S da intérfase. 

 

9. C 

É na etapa da prófase I, na meiose I, que pode ocorrer o crossing over, com a troca de parte do 

cromossomo, que aumenta a variabilidade genética. A é incorreta pois células somáticas não entram 

em meiose. B é incorreta pois com a metade do número de cromossomos, também se tem metade do 

DNA. D é incorreta pois na meiose II há separação das cromátides irmãs. E é incorreta pois a 

permutação (crossing over) ocorre na primeira divisão meiótica. 

 

10.  

a) Podemos ver na figura o crossing over entre cromossomos homólogos. 

b) É a meiose, pois é na prófase I desta divisão que ocorre o pareamento dos homólogos. 

c) Com a recombinação, se tem um aumento da variabilidade genética, que pode ajudar na 

sobrevivência da população. 
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Revisão de Engenharia genética 
 

Resumo 

 

Engenharia Genética 

A engenharia genética consiste em técnicas de manipulação e recombinação dos genes a partir de 

conhecimentos científicos, como a bioquímica, enzimas de restrição de DNA e RNA, entre outros, que 

reformulam, reconstituem ou até criam novos seres. É usada em vários campos, como medicina, agricultura 

e pecuária. 

 

Constituída por técnicas de manipulação e recombinação dos genes, a engenharia genética é norteada por 

meio de um conjunto de conhecimentos científicos, que podem reformular, reconstituir, reproduzir e até criar 

seres vivos. Elas são feitas por endonucleases ou enzimas de restrição, que irão cortar o DNA em fragmentos 

específicos. 

 

 Para todas essas técnicas serem possíveis de acontecer, a engenharia genética utiliza: 

• Enzimas de Restrição: cortam o DNA (sequência de nucleotídeos) em pontos específicos 

• DNA Ligase:  enzimas que produzem moléculas recombinates, unindo os fragmentos de DNA  

 

Clonagem  

É a produção e indivíduos geneticamente idênticos. Ela pode acontecer de maneira natural (divisão binária de 

bactérias) ou com a ação humana, que neste caso consiste em colocar o núcleo de um ser vivo em um óvulo 

anucleado de um outro ser vivo. 

 

O primeiro mamífero clonado foi a ovelha Dolly, em 1996, no Reino Unido, que viveu durante seis anos. No 

Brasil, o primeiro mamífero clonado foi a bezerra Vitória, que nasceu em 2001. 
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A clonagem reprodutiva tem como finalidade reproduzir um novo ser, idêntico a um que já existe. É retirada 

uma célula de um organismo adulto e dela se extrai o núcleo (que contém o material genético). Esse núcleo 

é inserido num óvulo sem núcleo, dessa forma não há combinação entre heranças genéticas diferentes. 

Quando o óvulo começa a se dividir, forma-se um embrião. O embrião é em seguida implantado no útero de 

uma fêmea da mesma espécie do organismo que foi clonado. O resultado será o clone, uma cópia do 

organismo do qual foi retirado o material genético. 

 

 

 A clonagem terapêutica é a formação de células de determinado órgão (coração, rim, fígado, cérebro), 

chamadas células-tronco, para substituir células doentes desses órgãos e fazê-los voltar a funcionar 

normalmente. 
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Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)  

É uma técnica que fragmenta a molécula de DNA com o uso da temperatura. Este fragmento é então ligado 

pelo primer quando a temperatura abaixa para em torno de 60ºC e a 72ºC a enzima TAQ Polimerase duplica 

o DNA novamente. Após várias ciclos, o DNA estará pronto para ser analisado. 

 

 

 

Testes de DNA (DNA Fingerprint) 

É uma técnica que verificará a paternidade separando a molécula de DNA através da centrifugação. Este 

DNA será submetido as enzimas de restrição, cortando o DNA em segmentos específicos. Estes DNA 

fragmentados do filho, da mãe e do possível pai irão ser colocados em eletroforese. Na eletroforese há uma 

corrente elétrica em um gel onde os fragmentos do DNA irão se deslocar com os fragmentos maiores 

estando na parte mais em cima e os menores abaixo. Assim, os fragmentos que o filho tem e a mãe não 

tem, terão que ser do suposto pai. 
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Transgenia 

 Os transgênicos são organismos geneticamente modificados com o intuito de melhorar, aprimorar e inserir 

novas   características ao organismo, como aumento da produtividade, resistência a certo produto ou praga 

(agricultura), produção de insulina (importante no tratamento de diabetes), entre outros. Esse processo se dá 

pela aplicação (inserção) de genes de outra (ou outras) espécies através de meios e técnicas da engenharia 

genética. 

 

  Um organismo pode ser geneticamente modificado sem ser um transgênico, ou seja, sem receber material 

genético de outro organismo. Esse organismo é chamado OGM. São organismos que passaram por um 

procedimento que envolve a tecnologia do DNA recombinante, mas com o uso de genes de espécies que 

podem ser cruzadas naturalmente. 
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Vantagens 

• Podem evitar ou prevenir o risco de pragas e doenças nas plantações; 

• Aumento da produtividade e rendimentos das colheitas; 

• Podem ser mais resistentes aos agrotóxicos; 

• Produção de alimentos enriquecidos com mais proteínas e vitaminas específicas; 

• Retirar características que podem ser nocivas para as pessoas (por exemplo: retirar a lactose 

presente no leite, para as pessoas que são alérgicas a este componente). 

 

Desvantagens 

• Desencadeamento de novos tipos de alergias, devido as diferentes proteínas criadas a partir da 

manipulação genética; 

• Podem criar efeitos inesperados no produto, ou seja, os efeitos podem ser imprevisíveis; 

• Podem ser produzidas substâncias tóxicas, quando há uma perda no controle da manipulação dos 

transgênicos; 

• As alterações genéticas podem provocar sérios desequilíbrios ecológicos, afetando a cadeia 

alimentar de determinado ecossistema; 

• Diminuição da biodiversidade. 
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 A transgenia é um assunto ainda muito discutido, devido à sua característica de modificação do material 

genético e pesquisas que são feitas relacionando os transgênicos a doenças, mas ainda nada foi 

comprovado.  

 

Células-tronco 

Células-tronco são células indiferenciadas e possuem a capacidade de originar diferentes células do corpo 

humano e, portanto, diferentes tecidos. Elas podem ser encontradas em embriões (células-tronco 

embrionárias), no cordão umbilical e em vários outros órgãos e tecidos humanos, como a medula óssea e 

a pele (células-tronco adultas). 

 As células-tronco do sangue do cordão umbilical do recém-nascido tem hoje o uso clínico comprovado para 

o transplante de medula óssea. 

 

 

                             

 

Projeto Genoma Humano 

   É um projeto cujos objetivos eram:  

• Determinar a sequência das bases do DNA humano;  

• Identificar e mapear os genes dos 23 pares de cromossomos e armazenar essa informação 
em bancos de dados 

   Com isso, seria possível desenvolver meios de usar tais informações para fins científicos e terapêuticos. 
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Exercícios 

 

1. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência, para 

este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de 

interesse será manifestada em decorrência 

a) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. 

b) da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. 

c) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. 

d) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. 

e) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. 

 

 

2. Se retirarmos o núcleo de uma célula-ovo de rã e o substituirmos por outro núcleo diploide de uma 

célula de tecido epitelial normal de rã já adulta, a nova célula-ovo assim formada será capaz de produzir 

outra rã normal. Dentre as alternativas a seguir, a que apresenta a melhor explicação sobre o que ocorre 

neste caso, em relação à sequência funcional do DNA da célula diploide doadora, é: 

a) Foi integralmente inativada. 

b) Foi integralmente mantida ativa. 

c) Expressou-se como na célula epitelial. 

d) Expressou-se como um gameta haploide. 

e) Deletou trechos de genes para diferenciar as células uma das outras. 

 

 

3. A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula adulta. Em 

1999 foi divulgado na revista Nature que Dolly poderia tender a desenvolver formas de envelhecimento 

precoce, uma vez que os seus telômeros eram mais curtos que os das ovelhas normais. Uma maneira 

de se obter um clone de ovelha é transferir o núcleo de uma célula somática de uma ovelha adulta A 

para um óvulo de uma outra ovelha B do qual foi previamente eliminado o núcleo. O embrião resultante 

é implantado no útero de uma terceira ovelha C, onde origina um novo indivíduo. Acerca do material 

genético desse novo indivíduo, pode-se afirmar que: 

a) o DNA nuclear e o mitocondrial são iguais aos da ovelha A. 

b) o DNA nuclear e o mitocondrial são iguais aos da ovelha B. 

c) o DNA nuclear e o mitocondrial são iguais aos da ovelha C. 

d) o DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA mitocondrial é igual ao da ovelha B. 

e) o DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA mitocondrial é igual ao da ovelha C. 
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4. Segundo Jeffrey M. Smith, pesquisador de um laboratório que faz análises de organismos 

geneticamente modificados, após a introdução da soja transgênica no Reino Unido, aumentaram em 

50% os casos de alergias. “O gene que é colocado na soja cria uma proteína nova que até então não 

existia na alimentação humana, a qual poderia ser potencialmente alergênica”, explica o pesquisador. 

Correio do Estado/MS. 19 abr. 2004 (adaptado). 

 

Considerando-se as informações do texto, os grãos transgênicos que podem causar alergias aos 

indivíduos que irão consumi-los são aqueles que apresentam, em sua composição, proteínas 

a) que podem ser reconhecidas como antigênicas pelo sistema imunológico desses consumidores. 

b) que não são reconhecidas pelos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico desses 

consumidores. 

c) com estrutura primária idêntica às já encontradas no sistema sanguíneo desses consumidores. 

d) com sequência de aminoácidos idêntica às produzidas pelas células brancas do sistema sanguíneo 

desses consumidores. 

e) com estrutura quaternária idêntica à dos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico desses 

consumidores. 

 

 

5. As luciferases são enzimas que catalisam reações biológicas transformando energia química em 

energia luminosa. No vaga-lume há um gene que determina produção de luciferase. Por meio da 

engenharia genética, esse gene foi transferido para uma célula vegetal, que foi regada com luciferina. 

O resultado desse experimento indica que a planta: 

a) incorporou um segmento de RNA do vaga-lume, a partir do qual as células da planta produziram 

luciferase, de forma contínua.  

b) incorporou um segmento de RNA do vaga-lume, a partir do qual as células da planta produziram 

DNA e luciferase.  

c) incorporou um segmento de DNA do vaga-lume, que possibilitou às células da planta a produção 

de luciferase, enzima que catalisa a reação da luciferina para a formação de luz.  

d) incorporou um segmento de DNA do vaga-lume, que não possibilitou a produção de RNA nem de 

luciferase.  

e) não expressou o gene do vaga-lume. 

 

  



 
 

 

 

9 

Biologia 
 

6. O teste de paternidade por DNA é uma metodologia molecular utilizada para determinar se dois 

indivíduos possuem vínculo biológico ou não, comparando as sequências de DNA entre eles. Pode ser 

utilizado como prova legal para reivindicações de herança, direitos paternos, benefícios sociais e outras 

circunstâncias que necessitam de uma prova de parentesco. Nos exames para teste de paternidade, o 

DNA, quando extraído do sangue, é obtido: 

a) das hemácias e dos leucócitos, mas não do plasma. 

b) das hemácias, dos leucócitos e do plasma. 

c) das hemácias, o principal componente do sangue. 

d) dos leucócitos, principais células de defesa do sangue. 

e) dos leucócitos e das globulinas, mas não das hemácias. 

 

 

7. A égua, o jumento e a zebra pertencem a espécies biológicas distintas que podem cruzar entre si e 

gerar híbridos estéreis. Destes, o mais conhecido é a mula, que resulta do cruzamento entre o jumento 

e a égua. Suponha que o seguinte experimento de clonagem foi realizado com sucesso: o núcleo de 

uma célula somática de um jumento foi transplantado para um óvulo anucleado da égua e o embrião 

foi implantado no útero de uma zebra, onde ocorreu a gestação. O animal (clone) produzido em tal 

experimento terá, essencialmente, características genéticas:  

a) de égua.  

b) de zebra.  

c) de mula.  

d) de jumento.  

e) das três espécies. 
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8. O resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal, entre cinco jovens, está 

representado na figura. As barras escuras correspondem aos genes compartilhados. 

 

Qual dos jovens é o filho do casal? 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 

 

 

9. Alguns grupos de pesquisa brasileiros estão investigando bactérias resistentes a íons cloreto, como 

Thiobacillus prosperus, para tentar compreender seu mecanismo de resistência no nível genético e, se 

possível, futuramente transferir genes relacionados com a resistência a íons cloreto para bactérias não 

resistentes usadas em biolixiviação (um tipo de biorremediação de efluentes), como Acidithiobacillus 

ferrooxidans. Considerando as principais técnicas utilizadas atualmente em biologia molecular e 

engenharia genética, a transferência de genes específicos de uma espécie de bactéria para outra deve 

ser feita através 

a) de cruzamentos entre as duas espécies, produzindo um híbrido resistente a íons cloreto. 

b) da transferência para a bactéria não resistente de um plasmídeo recombinante, que contenha o 

gene de interesse previamente isolado da bactéria resistente, produzindo um Organismo 

Geneticamente Modificado (OGM). 

c) da transferência de todo o genoma da bactéria resistente para a nova bactéria, formando uma 

espécie nova de bactéria em que apenas o gene de interesse será ativado. 

d) da simples clonagem da bactéria resistente, sem a modificação da bactéria suscetível a íons 

cloreto. 

e) da combinação do genoma inteiro da bactéria suscetível com o genoma da bactéria resistente, 

formando um organismo quimérico, o que representa uma técnica muito simples em organismos 

sem parede celular, como as bactérias. 
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10. A reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em inglês) é uma técnica de biologia molecular que 

permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu 

avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por 

ligações hidrogênio, duas entre as bases adenina (A) e timina (T) e três entre as bases guanina (G) e 

citosina (C). Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente 

desnaturada (desenrolada) pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações hidrogênio 

entre as diferentes bases nitrogenadas.  

Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da 

temperatura na reação de PCR? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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Gabarito 

 

1. E 

O DNA recombinante irá ser transcrito a RNA mensageiro que, por sua vez, será traduzido em proteínas 

de interesse.  

 

2. B 

Toda célula possui o mesmo material genético, ativando vários genes na vida embrionária. Se há a 

formação de um clone, com diversos tecidos e células DNA será expresso de modos distintos em 

diferentes células. 

 

3. D 

O DNA nuclear é oriundo da célula que doou o núcleo, enquanto que o DNA mitocondrial é daquela que 

doou a célula com o citoplasma, sem o núcleo. 

 

4. A 

A alergia é quando alérgenos são reconhecidos pelo organismo como algo potencialmente agressivo, 

gerando uma resposta imunológica dependente de eosinófilos e IgE contra ele 

 

5. C 

A questão descreve um exemplo de transgenia, onde um fragmento de DNA do vagalume foi inserido, a 

partir de técnicas de engenharia genética, no material genético da planta, fazendo com que a proteína em 

questão seja sintetizada. 

 

6. D 

Hemácias não possuem núcleo, sendo assim, não há material genético (DNA) disponível. As globulinas 

são proteínas, não sendo compostas de DNA. Assim, a célula que pode ser usada é um leucócito, tendo 

em vista a presença de núcleo. 

 

7. D 

O núcleo, contendo o DNA, possui as informações que serão expressas. Sendo assim, originará as 

características genéticas de um jumento. 

 

8. C 

A ausência da 3ª barra tanto na mãe como no pai, exclui a possibilidade dos filhos serem o I e o V. Com 

o mesmo raciocínio, podemos excluir os indivíduos II e IV, pela presença das barras inferiores, não 

presentes nos pais. Desse modo, o indivíduo compatível, que apresenta os trechos presentes em pelo 

menos um dos pais, é o número III. 

 

9. B 

Ao transferir um plasmídeo com o gene de interesse para outras bactérias, criam-se organismos 

geneticamente modificados que, agora com esse fragmento de DNA no organismo, consegue se 

autoduplicar e manter essa característica na população. 
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10. C 

Citosina e Guanina se ligam através de três ligações de hidrogênio, enquanto Adenina e Timina se ligam 

através de duas ligações de hidrogênio. A molécula em questão sofrerá desnaturação mais facilmente 

devido ao maior número de pares A-T. 
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Epistemologia 

 

Resumo 

 

O que é epistemologia? 

 Para os filósofos da Antiguidade a episteme se diferencia da doxa no sentido de que a primeira remete 

a um conjunto de conhecimentos metodologicamente construído e que passa por sistemas de justificação e 

verificação e a segunda constitui um conjunto de saberes desenvolvido por um grupo social em dado 

momento histórico e assumido como verdade elementar e natural. Esse conjunto de saberes é, a princípio, 

considerado ingênuo, sendo comparado ao erro por Platão, em oposição à verdade da episteme 

 Em sentido amplo, então, a epistemologia é uma herdeira da noção de episteme, sendo a área da 

Filosofia que se ocupa do estudo do conhecimento. Comumente confundida com a Gnosiologia (mesmo entre 

os estudiosos da área) a epistemologia se diferencia por estudar os requisitos e condições necessárias à 

produção do conhecimento científico, incluindo os fundamentos, a validade, a consistência lógica das teorias 

e os limites desse conhecimento. 

 

Critério da verificabilidade 

“O conhecimento começa com a constatação dos fatos”. Com essa afirmação o pensador Moritz 

Schlick propõe que qualquer teoria só pode ser considerada científica na possibilidade de confirmação da 

hipótese pela experiência. Dessa maneira o conhecimento científico deve primar pela clareza e pela precisão 

para que haja a possibilidade de verificação empírica. Esse critério demarca o valor de verdade da teoria. 

 

Critério de falseabilidade 

Já Karl Popper criticou o critério de verificabilidade e propôs como alternativa a falseabilidade. Esse 

critério se funda no fato de, para o autor, ser ilógico se basear em assertivas singulares, por mais numerosas 

que sejam, para inferir assertivas universais. Desse modo, uma teoria se mantém como verdadeira até que 

seja refutada tendo suas brechas e limites expostos. Somente a falsidade de uma teoria pode ser confirmada, 

mas nunca sua veracidade absoluta. A validade de uma teoria é sempre transitória. 

 

Rupturas epistemológicas 

Outro conceito importante da área é introduzido por Gaston Bachelard. Pensando a atividade científica 

como parte de um processo histórico amplo e que possui um caráter social, Bachelard afirma que, em dado 

momento, os pressupostos e métodos estabelecidos pela ciência perdem sua eficiência e atuam como 

obstáculos epistemológicos, sendo necessário dar saltos que se caracterizam pela recusa desses 

pressupostos e métodos. Assim formas de fazer ciência são produzidas alcançando novos patamares de 

compreensão. Grandes exemplos de ruptura epistemológica sãos os da física quântica e da teoria da 
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relatividade, que formularam uma nova forma de conceber o espaço e o tempo, como resposta aos obstáculos 

apresentados à física newtoniana. 

 

Paradigmas e revoluções científicas 

Aqui a ciência ao longo da história não se dá como um processo linear e evolutivo, mas como uma 

sucessão de paradigmas que se confrontam entre si. Paradigma, em sua definição, é um conjunto de normas 

e tradições dentro do qual a ciência se move, durante determinado período e em certo contexto cultural. 

Em seu livro A estrutura das revoluções científicas, Thomas Kuhn propõe a tese de que a ciência se 

estabelece a partir de um paradigma. Porém, em determinados momentos, há uma alteração no paradigma e 

uma revolução é provocada, como ocorreu com a física antiga para a moderna ou ainda com a passagem 

para a física quântica. Há uma reorientação da visão científica e novas relações são utilizadas para pensar 

problemas semelhantes. Nesse momento coexistem dois tipos de ciência: 

Ciência comum – aquela que se desenvolver no interior do paradigma estabelecido; 

Ciência extraordinária – que surge nos momentos de crise do paradigma estabelecido, questionando os 

fundamentos deste e propondo um novo paradigma.  
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Exercícios 

 

1. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: "Este objeto que estou vendo agora 

tem tendência para assemelhar-se a um outro se, mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como o 

seu em questão, e lhe é, pelo contrário, inferior". Assim, para podermos fazer estas reflexões, é 

necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, 

ainda que imperfeitamente. 

PLATÃO, Fédon. São Paulo: Abril Cultural, 1972. 

 

Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica  

a) estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos. 

b) comparar o objeto observando com uma descrição detalhada dele. 

c) descrever corretamente as características do objeto observado. 

d) fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. 

e) identificar outro exemplar idêntico ao observado. 

 

 

2. Dado que, dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros, 

enquanto outros admitem o falso, como a opinião e o cálculo, enquanto o conhecimento científico e a 

intuição são sempre verdadeiros, e dado que nenhum outro gênero de conhecimento é mais exato que 

o conhecimento científico, exceto a intuição, e, por outro lado, os princípios são mais conhecidos que 

as demonstrações, e dado que todo conhecimento científico constitui-se de maneira argumentativa, 

não pode haver conhecimento científico dos princípios, e dado que não pode haver nada mais 

verdadeiro que o conhecimento científico, exceto a intuição, a intuição deve ter por objeto os princípios. 

ARISTÓTELES. Segundos analíticos. In: REALE, G. História da filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 1994 

 

 Os princípios, base da epistemologia aristotélica, pertencem ao domínio do(a) 

a) opinião, pois fazem parte da formação da pessoa 

b) cálculo, pois são demonstrados por argumentos. 

c) conhecimento científico, pois admitem provas empíricas. 

d) intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico. 

e) prática de hábitos racionais, pois com ela se capta a verdade 
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3. “A concepção da infinitude do universo é, naturalmente, uma doutrina puramente metafísica; pode, 

certamente, como fez de fato, servir de base à ciência empírica; não pode jamais basear-se no 

empirismo. Isto foi bem compreendido por Kepler que, portanto, rejeitou a doutrina – o que é 

particularmente interessante e instrutivo – não só por motivos metafísicos como ainda por motivos 

puramente científicos. Antecipando certas epistemologias de hoje, ele chega a declará-la despida de 

significação científica” 

(Koyré, A. Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, São Paulo: Edusp, 1979, p.63) 

 

 No trecho acima, Alexandre Koyré identifica continuidade entre certos aspectos do pensamento de 

Johannes Kepler e 

a) as doutrinas de Giordano Bruno acerca da infinitude do mundo. 

b) o empirismo e o positivismo característicos do século XX 

c) a filosofia da natureza dos filósofos pré-socráticos. 

d) as suas convicções religiosas sobre a onipotência divina 

e) as únicas hipóteses defensáveis diante das observações de Galileu 

 

 

4. Consideremos o campo da epistemologia contemporânea; sob esse aspecto, podemos afirmar que a 

posição de Thomas Kuhn (1922-1996), em relação à ciência, se contrapôs à concepção científica de 

Karl Popper (1902-1994)? Assinale a alternativa correta. 

a) Sim, Kuhn se contrapôs à teoria de Popper ao negar que o desenvolvimento da ciência se dê 

mediante o ideal de refutação. Ao contrário, Kuhn afirma que a ciência progride pela tradição 

intelectual representada pelo paradigma, que é a visão de mundo expressa numa teoria. 

b) Não, Kuhn absorve a teoria da refutabilidade de Popper ao desenvolver sua concepção de 

paradigma científico. Para ambos, o que garante a verdade de um discurso científico é sua 

condição de justificação, ou seja, quando uma teoria é justificada ela é corroborada. 

c) Não, Kuhn argumentou que uma teoria, como paradigma, deve ser desenvolvida em vez de 

criticada, motivo pelo qual ele não poderia opor-se ao pensamento de Popper. Sua tentativa será 

outra: tentar harmonizar aqueles pontos de vista que divergem do seu. 

d) Sim, Kuhn cedo abandonou o empirismo, classificando-se como anarquista epistemológico. Dessa 

forma, opôs-se não apenas à concepção metodológica de Popper como também de outros 

contemporâneos seus, como Lakatos, por exemplo. Diferentemente de Popper, Kuhn anuncia que 

as teorias não são nem verdadeiras, nem falsas, mas úteis. 

e) Sim, diferentemente de Popper, para quem a física newtoniana era considerada a imagem 

verdadeira do mundo, tendo como pressupostos o mecanicismo e o determinismo, Kuhn 

estabelece como paradigma de sua concepção de ciência o irracionalismo de Heisenberg e seu 

princípio da incerteza. 
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O texto a seguir é referência para as questões 5 e 6. 

 

 “Embora o acolher de um paradigma pareça historicamente uma precondição para investigação 

científica mais eficaz, os paradigmas que aumentam a eficácia da investigação não necessitam ser, e 

geralmente não são, permanentes. Pelo contrário, no esquema de desenvolvimento das ciências 

maduras vai-se passando, em regra, de um paradigma para outro. […] [O] praticante de uma ciência 

madura sabe com precisão razoável a que tipo de resultado pode chegar com a sua investigação. Em 

consequência disso, está em posição especialmente favorável para detectar um problema de 

investigação que saia do esperado. Por exemplo, […] como Copérnico, […] pode concluir que os 

fracassos repetidos dos seus antecessores, ao ajustar o paradigma à natureza, é evidência inescapável 

da necessidade de mudar as regras com que se tenta fazer esse ajustamento. […] Como se vê por esses 

exemplos e por muitos outros, a prática científica normal de solucionar quebra-cabeças pode levar, e 

leva de fato, ao reconhecimento e isolamento de uma anomalia. Um reconhecimento dessa natureza é, 

penso eu, precondição para quase todas as descobertas de novos tipos de fenômenos e para todas as 

inovações fundamentais da teoria científica. Depois que um primeiro paradigma foi alcançado, uma 

quebra nas regras do jogo preestabelecido é o prelúdio habitual para uma inovação científica 

importante.” 

KUHN, Thomas, “A Função do Dogma na Investigação Científica”, p. 48-49. Disponível em: http://hdl.handle.net/1884/29751. 

 

 

 

 

5. Segundo Kuhn, apesar de presentes na histórica da ciência, a sucessão entre concepções científicas 

distintas – tal como ocorreu entre os modelos heliocêntrico e geocêntrico acima – não são episódios 

que deveriam ocorrer com grande frequência nas ciências maduras, tais como a astronomia. Por quê? 

 

 

6. As imagens representam duas concepções científicas que se sucederam. Como Kuhn denomina esses 

tipos de acontecimentos e o que os caracteriza? 
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7. “… esta palavra, Filosofia, significa o estudo da sabedoria, e por sabedoria não se deve entender apenas 

a prudência nos negócios, mas um conhecimento perfeito de todas as coisas que o homem pode saber, 

tanto para a conduta da sua vida como para a conservação da saúde e invenção de todas as artes. E 

para que este conhecimento assim possa ser, é necessário deduzi-lo das primeiras causas, de tal modo 

que, para se conseguir obtê-lo – e a isto se chama filosofar –, há que começar pela investigação dessas 

primeiras causas, ou seja, dos princípios. Estes devem obedecer a duas condições: uma, é que sejam 

tão claros e evidentes que o espírito humano não possa duvidar da sua verdade, desde que se aplique 

a considerá-los com atenção; a outra, é que o conhecimento das outras coisas dependa deles, de 

maneira que possam ser conhecidos sem elas, mas não o inverso. Depois disto, é indispensável que, a 

partir desses princípios, se possa deduzir o conhecimento das coisas que dependem deles, de tal modo 

que, no encadeamento das deduções realizadas, não haja nada que não seja perfeitamente conhecido.” 
Descartes. 

 

 “À medida que Descartes vai desenvolvendo sua ideia de um sistema reconstruído de conhecimento, 

vemos surgir dois componentes específicos da visão cartesiana. O primeiro é um individualismo 

radical: a ciência tradicional, ‘composta e acumulada a partir das opiniões de inúmeras e variadas 

pessoas, jamais logra acercar-se tanto da verdade quanto os raciocínios simples de um indivíduo de 

bom senso’. O segundo componente é uma ênfase na unidade e no sistema: ‘Todas as coisas que se 

incluem no alcance do conhecimento humano são interligadas’”. 
Cottingham. 

 

 Considerando os textos acima, que tratam da teoria cartesiana do conhecimento, é INCORRETO afirmar 

que 

a) a teoria cartesiana do conhecimento implica um sistema em que todos os conteúdos encontram-

se intimamente relacionados. 

b) a teoria do conhecimento cartesiana pretende, a partir da elaboração de um método preciso, 

reconstruir o conhecimento em bases sólidas. 

c) a teoria do conhecimento cartesiana, que tem como objetivo a elaboração de uma ciência universal, 

serve-se, em certa medida, do modelo indutivista para alcançar seu objetivo. 

d) o conhecimento que se tem de cada coisa deriva de um processo no qual cada etapa pode ser 

conhecida sem o concurso de etapas posteriores, mas não o inverso. 

e) quando determinada noção se apresenta com clareza e com distinção, o sujeito pensante entende 

que se encontra frente a um conhecimento verdadeiro pela própria natureza da concepção 

cartesiana do conhecimento. 
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8. Leia o texto a seguir. 

 Toda teoria científica “boa” é uma proibição: ela proíbe certas coisas de acontecer. Quanto mais uma 

teoria proíbe, melhor ela é. 

(POPPER, K. Ciência: conjecturas e refutações. São Paulo: Cultrix, 1972. p.66.) 

 

  Sobre os critérios estabelecidos para configurar a Ciência, considere as afirmativas a seguir. 

I. Dizer que alguns fatos podem acontecer não é tão importante para a teoria quanto afirmar que 

determinados fatos não podem acontecer. 

II. Teorias que afirmam de forma vaga certas possibilidades dificilmente podem ser refutadas, logo 

apresentam pouca cientificidade. 

III. A proibição de certos fatos possibilita o falseamento de uma teoria, logo sua cientificidade. 

IV. A melhor teoria científica é aquela que está estruturada de modo que resista às refutações. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.  

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

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

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

 

 

9. Se me mostrarem um único ser vivo que não tenha ancestral, minha teoria poderá ser enterrada. 

(Charles Darwin) 

Sobre essa frase, afirmou-se que: 

I. Contrapõe-se ao criacionismo religioso. 

II. Contrapõe-se ao essencialismo de Platão, segundo o qual todas as espécies têm uma essência fixa 

e eterna. 

III. Sugere uma possibilidade que, se comprovada, poderia refutar a hipótese evolutiva darwiniana. 

IV. Propõe que as espécies atuais evoluíram a partir da modificação de espécies ancestrais, não 

aparentadas entre si. 

V. Nega a existência de espécies extintas, que não deixaram descendentes. 

É correto o que se afirma em 

a) IV, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) I, II e III, apenas. 

e) I, II, III, IV e V. 
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10. A ciência é uma atividade na sua essência antidogmática. Pelo menos deveria sê-lo. A ciência, em 

particular a física, parte de uma visão do mundo que é, de acordo com a terminologia utilizada por 

Arquimedes, um pedido que se faz. É assim porque pedimos para que se admita, à escala a que 

pretendemos descrever os fenômenos, que o mundo assuma uma determinada forma. Os outros 

pedidos e postulados têm de se inserir, tão pacificamente quanto possível, nesse pedido fundacional. 

Mas nunca perderão o estatuto de pedidos. Transformá-los em dogmas é perturbar a ciência com 

atitudes que lhe deveriam ser totalmente estranhas. 
(Rui Moreira. “Uma nova visão da natureza”. Le Monde Diplomatique, março de 2015. Adaptado.) 

 

 Baseando-se no texto, explique qual deve ser a relação entre ciência e verdades absolutas. Explique 

também a diferença entre uma visão de mundo baseada em “pedidos” e uma visão de mundo 

dogmática. 
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Gabarito 

 

1. D 

 Para Platão, os objetos que vemos no mundo sensível são imperfeitos. Por isso, devemos fazer a 

correspondência entre o objeto observado e o seu ser (objeto verdadeiro no mundo inteligível) uma vez 

que tudo o que existe é apenas uma cópia imperfeita do objeto verdadeiro. 

 

2. D 

 De acordo com a epistemologia aristotélica, os princípios pertencem ao domínio da intuição na medida 

em que ela é mais exata do que o conhecimento científico.  De acordo com o texto, o conhecimento 

científico e a intuição – ao contrário da opinião e do cálculo – são sempre verdadeiros. O próprio trecho 

do texto de Aristóteles afirma que a intuição (que é mais verdadeira do que o conhecimento científico) 

deve ter por objetivo os princípios, o que nos levar a optar pela alternativa representada pela letra D. 

 

3. B 

 Negar um universo infinito para Kepler se tratava de excluir do conhecimento científico o inverificável, 

característica do método e pensamento científico do empirismo e positivismo 

 

4. D 

 Ao contrário de Popper, que pensa a ciência a partir da noção de refutabilidade, Kuhn desenvolve a noção 

de paradigma para explicar o desenvolvimento científico.   

 

5. Para Kuhn, um paradigma maduro mostra-se fortemente enraizado na comunidade científica, isto faz 

com que se torne difícil realizar mudanças em concepções que se apresentam fortemente enraizadas. 

Todas as sucessões de concepções científicas trazem consigo mudanças que questionam os modelos 

que se apresentam como explicativos da realidade. A libertação de formas de compreender a realidade, 

neste sentido, refere-se às maneiras particulares de ver o mundo. Daí a resistência da comunidade 

científica em se desvincular de suas concepções consagradas. Por exemplo, destaca-se a complexidade 

enfrentada pela astronomia no caso da mudança de explicação da realidade proposta pelo modelo 

geocêntrico pelo modelo heliocêntrico.   

 

6. Segundo Kuhn, as mudanças de paradigmas são chamadas de “revoluções científicas”, pois estas 

mudanças trazem consigo inovações científicas importantes. Kuhn reconhece que é necessário “mudar 

as regras do jogo” para que se avance no desenvolvimento científico. Esta nova condição, ou melhor, 

nova exigência, modifica o modo existente de compreender a realidade e colabora para uma ampliação 

da visão de mundo, pois o paradigma que foi quebrado já alcançou seu ápice no que diz respeito às 

respostas que poderia formular para a compreensão do mundo. Fazem-se necessárias, assim, novas 

maneiras de formular respostas mais abrangentes. Estas mudanças sempre trazem consigo rupturas 

significativas, senso assim determinadas de revoluções, em outras palavras, no caso da ciência, 

revoluções científicas.   
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7. C 

a) Descartes acredita que o intelecto humano seja uma unidade coesa, por isso os conteúdos têm 

sempre uma conexão entre si. 

b) A Teoria do conhecimento cartesiano pretende a partir do método da dúvida lançar as bases de um 

conhecimento seguro e inabalável. 

c) Não pretendia elaborar uma ciência universal, uma vez que ciência já tem um caráter de unidade. 

Sua intenção é estabelecer bases seguras para ela. 

d) Em Descartes a razão humana é como um edifício cujas bases desenvolvem-se de maneira uniforme 

em uma construção homogênea. 

e) Este era o objetivo de Descartes: encontrar as bases de um conhecimento inabalável através de 

ideias claras e distintas. 

 

8. D 

 Apenas a afirmativa IV está incorreta. Para Popper, uma proposta, concepção ou entendimento sobre o 

mundo, pessoas ou fenômenos só é considerado ciência se essa teoria for aberta a refutações. Para o 

pensador a condição de verdade ou validade de uma hipótese é sempre transitória e o acúmulo de 

conhecimento se dá exatamente pelo movimento dá ciência na direção de refutar afirmações.  

 

9. D 

 [Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 

 A teoria evolucionista de Charles Darwin propõe que as espécies evoluíram a partir de modificações de 

ancestrais aparentados entre si. As espécies extintas deixaram descendentes que formaram as espécies 

atuais. 

  

 [Resposta do ponto de vista da disciplina de Filosofia] 

 Na frase do enunciado, Darwin evoca, de maneira irônica, a possibilidade de sua teoria poder estar errada. 

Para ele, a ancestralidade é uma característica comum a todas as espécies de seres vivos, que, por isso, 

são considerados como sendo aparentados entre si, mesmo que através de um ancestral longínquo. Vale 

ressaltar que sua teoria da Evolução contraria tanto o criacionismo religioso quanto o essencialismo 

platônico ao desconsiderar a existência de espécies únicas e diferentes entre si em essência.   

 

10. A ciência propõe teorias e hipóteses como forma de se produzir conhecimento a partir do exercício da 

observação da realidade empírica e da experimentação. Tal forma de produção de conhecimento não se 

situa nas fórmulas prontas e dogmáticas que interpretam o mundo. Arquimedes foi, de fato, um físico e 

matemático que desconfiava das verdades dogmáticas e absolutas. 

 

 A ciência “pede” que se admita que o mundo assuma uma determinada forma, isso significa que o 

conhecimento científico tem um caráter hipotético e dinâmico, diferente da visão dogmática que impõe 

uma interpretação inflexível, não baseada em experimentos dos fenômenos. Um pedido na concepção 

metodológica da ciência soa como uma “suponhamos”, abrindo assim portas para o levantamento de 

hipóteses capazes de se aproximar do mundo real.   
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Modernidade e Pós-modernismo: Bauman 

 

Resumo 

 

Um dos mais importantes sociólogos da história, Zygmunt Bauman teve como principal objetivo 

compreender as especificidade da sociedade contemporânea. Com efeito, em seu entendimento, as teorias 

tradicionais de sociólogos com Marx e Weber, ainda que úteis para explicar as origens do capitalismo e o 

início do processo de modernização, não são capazes de dar conta da explicação do mundo social de hoje, 

do capitalismo globalizado, da sociedade de espetáculo e de consumo. 

 Na perspectiva baumaniana, o que sintetiza o mundo em que vivemos é a liquidez das relações 

sociais, daí ele chamar nossa época de Modernidade Líquida. Tal liquidez  consiste  em uma espécie de 

cultura do descartável, onde tudo se torna fluido, volátil, impermanente. Os valores substanciais e tradicionais 

tendem a se enfraquecer, bem como o senso comunitário, enquanto o individualismo e as novas modalidades 

de interação social ganhar força. 

 A Modernidade Líquida, como dito, se manifesta nos mais diversos aspectos da vida social. No campo 

do trabalho, por exemplo, ela se mostra na presença cada vez mais intensa da tecnologia nas empresas e na 

consequente desvalorização dos elementos humanos, que passam a ser submetidos mais frequentemente a 

relações trabalhistas impessoais e puramente mercadológicas. Também no campo econômico, o 

consumismo é um exemplo da liquidez das relações humanas: produtos que até o ano passado eram 

considerados de última geração hoje são vistos como obsoletos e o hábito do consumo desenfreado é visto 

como uma necessidade vital. 

 No campo das relações amorosas, a liquidez se manifesta, por exemplo, na raridade cada vez mais 

de vínculos matrimoniais de vida inteira, no número crescente de divórcios e recasamentos, nas modalidades 

de união que não envolvem compromisso fixo (sexo livre, relacionamento aberto, poliamor, etc.). Igualmente, 

no campo dos valores morais e da vivência religiosa, a fluidez é nítida. Mostra-se, por exemplo, no 

enfraquecimento das concepções tradicionais, que não conseguem mais se obter socialmente, e no 

surgimento de vivências espirituais poucos institucionais ou mesmo não-institucionais (pessoas que 

acreditam em Deus, mas não têm religião; pessoas que têm uma religião, mas não se sentem na obrigação 

de aderir a todos os dogmas e valores da sua tradição espiritual; proliferação de grupos religiosos novos e 

sem vínculos com instituições tradicionais; religiosidade sentimental e carismática, etc.) 
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Exercícios 

 

1. A inventividade das empresas farmacêuticas reduz-se ao controle e direcionamento da autoridade e da 

força persuasória da preocupação com a saúde no sentido de uma busca cada vez mais intensa de 

aptidão física e de autoconfiança – luta que nós, consumidores numa sociedade de consumidores, 

fomos impelidos, persuadidos e treinados a travar. Já se tornou parte de nossa filosofia de vida – ou 

melhor, de nosso senso comum – que acatar a via para melhorar a aptidão física e ter mais 

autoconfiança passa pelo estudo atento das novas peças publicitárias e termina nas lojas. Integrando 

nosso senso comum, isto é, fazendo parte da lista de coisas que “todo mundo sabe”, “todo mundo 

aceita” e “todo mundo faz”, esses truísmos se converteram no mais importante e inesgotável recurso 

das empresas em sua luta por lucros cada vez maiores. 
BAUMAN, Zygmunt. Remédios e Doenças. In: 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno. Tradução Vera Pereira. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2011. p. 94. 

Infere-se do discurso de Zygmunt Bauman que a saúde, na contemporaneidade, 

a) prescinde da importância dos movimentos corporais e da autoestima como condições básicas para 

se atingir o verdadeiro bem-estar. 

b) está condicionada a valores mercadológicos, que a limitam à aptidão física e à autoconfiança, em 

decorrência do poder de persuasão da propaganda. 

c) precisa ter sua relevância disseminada em toda a sociedade consumista por meio de publicidades 

que explorem informações ainda desconhecidas por algumas pessoas. 

d) perpassa pelos interesses do mercado produtor, que desconsidera a necessidade de aquisição de 

certas capacidades pelo ser humano para que tenha uma melhor qualidade de vida. 

e) é concebida pelo corpo social a partir de conhecimentos genéricos e superficiais, que vão de 

encontro à ideologia das grandes indústrias farmacêuticas. 

 
 

2. Tendo se livrado do entulho do maquinário volumoso e das enormes equipes de fábrica, o capital viaja 

leve, apenas com a bagagem de mão, pasta, computador portátil e telefone celular. O novo atributo da 

volatilidade fez de todo compromisso, especialmente do compromisso estável, algo ao mesmo tempo 

redundante e pouco inteligente: seu estabelecimento paralisaria o movimento e fugiria da desejada 

competitividade, reduzindo a priori as opções que poderiam levar ao aumento da produtividade. 

 
BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

 
No texto, faz-se referência a um processo de transformação do mundo produtivo cuja consequência é 
o(a)  

a) regulamentação de leis trabalhistas mais rígidas. 

b) fragilização das relações hierárquicas de trabalho. 

c) decréscimo do número de funcionários das empresas. 

d) incentivo ao investimento de longos planos de carreiras. 

e) desvalorização dos postos de gerenciamento corporativo.  
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3. "Os membros da sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de consumo, e é a 

qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna membros autênticos dessa sociedade. 

Tornar-se e continuar sendo uma mercadoria vendável é o mais poderoso motivo de preocupação do 

consumidor, mesmo em que geral latente e quase nunca consciente." 
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editora, 2008. p. 76 " 

 
Assinale a alternativa que melhor representa as relações de consumo na pós-modernidade: 

a) O uso autônomo da razão é cada vez mais estimulado pelo consumo, uma vez que as antigas 

necessidades conseguem ser supridas pela humanidade sem muito esforço. 

b) A cultura do consumo transforma o consumidor em mercadoria, sem que ele geralmente perceba 

sua própria condição. 

c) O consumismo transforma o homem em mercadoria e a mercadoria em soberana, uma vez que 

conscientemente as pessoas se desagregam de sua humanidade latente por uma troca vantajosa 

em todos os sentidos. 

d) As relações entre consumo e consumidor não envolvem discussões éticas, sendo a Filosofia de 

Bauman apenas uma ferramenta de análise do funcionamento do mercado. 

e) As novas necessidades geradas pela cultura do consumo envolvem ganhos pessoais para todos 

os indivíduos envolvidos nestas relações, se pautando no desenvolvimento informacional como 

fruto do desenvolvimento moral e ético da humanidade. 

 

4.  “[...] o nascente Estado moderno fez o necessário para tornar esse dever obrigatório a todas as 

pessoas que se encontravam no interior de sua soberania nacional. Nascida como ficção, a identidade 

precisava de muita coerção e convencimento para se consolidar e se concretizar numa realidade.” 

 
(BAUMAN, 2005, p. 26) 

 
A partir da leitura do texto do sociólogo polonês Zygmunt Bauman e dos conhecimentos sobre 

identidade, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas. 

(  )  Na contemporaneidade, a identidade está relacionada apenas com o pertencimento ao território 

nacional. 

(  ) Para o Estado Moderno, a identidade nacional significava um marco para sua soberania. 

(  )  A ficção do nascimento da identidade desempenhou um papel importante na subordinação dos 

indivíduos pelo Estado Moderno. 

 Alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a 

a) V F V 

b) F V F 

c) F V V 

d) V F F 

e) V V V 
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5. A perspectiva sociológica no mundo contemporâneo se caracteriza pela rica diversidade de 

posicionamentos teóricos e metodológicos. As obras de Norbert Elias, Anthony Giddens, Pierre 

Bourdieu, Bruno Latour e Zygmunt Bauman estão, certamente, entre as mais consagradas e influentes 

da atualidade. Julgue os seguintes itens, relativos às ideias sociológicas desses autores. 

 

De acordo com Zygmunt Bauman, a cultura moderna assegura plenamente a liberdade de escolha e 

não promove qualquer interferência coletiva no destino dos indivíduos. 

a) Certo 

b) Errado  

 
 

6. Casamento e separação são situações muito próximas uma da outra, no entanto, possuem significados 

antagônicos. A separação, em razão do término de um casamento, guarda similaridade com outras 

situações marcadas por perdas pelas quais as pessoas passam durante suas vidas. Como destaca 

Maldonado (2009), a partir dos estudos do sociólogo Zigmunt Bauman, na época em que vivemos, nada 

é feito para durar para sempre, ou seja, o mundo contemporâneo imprime uma característica de 

provisoriedade à vida cotidiana. Nessa linha de raciocínio, conforme afirmação da citada estudiosa, 

“investir num casamento para durar uma eternidade já deixou de ser uma meta para muita gente”. 

Ainda, fases de mudança na vida originam-se de um incômodo que precisa ser superado e, no momento 

que a mudança deixa de representar uma catástrofe, esta passa a ser compreendida como 

a) provisória. 

b) uma inconsequência. 

c) temerária. 

d) uma oportunidade. 

e) dispensável. 
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7. Analise o texto a seguir: 
 
A globalização do capital, a das finanças e a da informação significam, antes e acima de tudo, sua fuga 
ao controle e à administração locais e, principalmente, do Estado-nação. No espaço em que operam, 
não há instituições reminiscentes dos mecanismos que o estado republicano desenvolveu para a 
participação e ação política eficiente do cidadão. 
 

Zygmunt Bauman, 2000. (Adaptado) 

 
Com base no texto e no conhecimento sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 

1. A participação política e eficiente do cidadão só é possível onde não existam instituições 
republicanas. 

2. A república no Estado-nação perde rapidamente o seu potencial de definir e promover o bem-estar, 
transferindo esse potencial cada vez mais, para o setor privado. 

3. O Estado-nação aumentou a sua centralidade tradicional enquanto unidade privilegiada de iniciativa 
econômica, social e política. 

4. O modelo de desenvolvimento orientado para a centralidade estatal é o único modelo compatível 
com o novo regime global de acumulação. 

5. Os parâmetros mais decisivos da condição humana são agora forjados em áreas que somente as 
instituições do Estado-nação podem alcançar. 

Está CORRETO o que se afirma em 

a) 1. 

b) 2. 

c) 1 e 3. 

d) 2 e 4. 

e) 1, 2 e 5. 
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O texto referente as questões 8 e 9. 

Conceito central do pensamento do sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017), a “modernidade 

líquida” seria o momento histórico que se vive atualmente, em que as instituições, as ideias e as 

relações estabelecidas entre as pessoas se transformam de maneira muito rápida e imprevisível: “Tudo 

é temporário, a modernidade – tal como os líquidos – caracteriza-se pela incapacidade de manter a 

forma”. 

Para melhor compreender a modernidade líquida, é preciso voltar ao período que a antecedeu, chamado 

por Bauman de modernidade sólida, que está associada aos conceitos de comunidade e laços de 

identificação entre as pessoas, que trazem a ideia de perenidade e a sensação de segurança. Na era 

sólida, os valores transformavam-se em ritmo lento e previsível. Assim, tinham-se algumas certezas e 

a sensação de controle sobre o mundo – sobre a natureza, a tecnologia, a economia, por exemplo. 

Alguns acontecimentos da segunda metade do século XX, como a instabilidade econômica mundial, o 

surgimento de novas tecnologias e a globalização, contribuíram para o enfraquecimento da ideia de 

controle sobre os processos do mundo, trazendo incertezas quanto à capacidade de adequação aos 

novos padrões sociais, que se liquefazem e mudam constantemente. Nessa passagem do mundo 

sólido ao líquido, Bauman chama atenção para a liquefação das formas sociais: o trabalho, a família, o 

engajamento político, o amor, a amizade e, por fim, a própria identidade. Essa situação produz angústia, 

ansiedade constante e o medo líquido: temor do desemprego, da violência, do terrorismo, de ficar para 

trás, de não se encaixar nesse novo mundo. 

Assim, duas das características da modernidade líquida são a substituição da ideia de coletividade e 

de solidariedade pelo individualismo; e a transformação do cidadão em consumidor. Nesse contexto, 

as relações afetivas se dão por meio de laços momentâneos e volúveis e tornam-se superficiais e 

pouco seguras (amor líquido). No lugar da vida em comunidade e do contato próximo e pessoal, 

privilegiam-se as chamadas conexões, relações interpessoais que podem ser desfeitas com a mesma 

facilidade com que são estabelecidas, assim como mercadorias que podem ser adquiridas e 

descartadas. Exemplo disso seriam os relacionamentos virtuais em redes sociais. 

A modernidade líquida, no entanto, não se confunde com a pós-modernidade, conceito do qual Bauman 

é crítico. De acordo com ele, não há pós-modernidade (no sentido de ruptura ou superação), mas sim 

uma continuação da modernidade (o núcleo capitalista se mantém) com uma lógica diferente – a 

fixidez da época anterior é substituída pela volatilidade, sob o domínio do imediato, do individualismo 

e do consumo. 

Acompanhar o ritmo das transformações com a rapidez exigida pode ser difícil para algumas pessoas. 

Existe um sentimento de inadequação, cansaço e de estresse diante de tantos estímulos. Fica a 

pergunta: tais mudanças melhoram ou dificultam a qualidade de vida das pessoas? 

Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/a-filosofia-de-zygmunt-bauman-o-pensador-da-modernidade-
liquida/. Acesso em: 16 set. 17. (Parcial e adaptado.) 

 

8.  Por que para Bauman a globalização para a maioria dos habitantes do planeta equivale a profunda 

deterioração de suas condiçôes de vida? 
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9. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o autor, comente sobre a concepção do mal-estar 

da pós-modernidade. 

 
 

10. Leia o trecho a seguir retirado do livro Aprendendo a pensar com a sociologia, de Zygmunt Bauman e 

TIM May (2010, p. 247). Em seguida, faça um comentário enfatizando a publicidade como fonte capaz 

de determinar “um estilo específico de vida”. 

 
“Compare a vestimenta, a linguagem, os passatempos e até a forma física das pessoas nos anúncios 

produzidos para nos incentivar a beber determinado tipo de cerveja com as características equivalentes 

dos comerciais de um perfume requintado, um carro luxuoso ou mesmo um alimento de cão ou gato. 

O que está sendo vendido não é apenas o valor de um produto, mas sua importância simbólica, como 

um bloco da construção de um estilo específico de vida”. 
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Gabarito 

 

1. B 

O texto traz referência à influência que sofremos no que concerne ao apelo midiático - propaganda -, 

sendo este, o principal agente limitador da nossa compreensão do que é "saúde". 

 

2. C 

As novas formas de produção e de empresa são caracterizadas, entre outras coisas, pela flexibilidade 

das relações de trabalho e pela utilização de máquinas robotizadas. Como resultado, as empresas 

passam a necessitar menos de empregados, exatamente como a afirmativa [C] estabelece. 

 

3. B 

Na sociedade de consumo todas as relações estão impregnadas por essa lógica, até as as afetivas. Sendo 

assim, usamos e somos usados como produtos típicos desse períodos, descartáveis e substituíveis. Daí 

a “liquidez” da vida, ninguém na cultura dos consumidores pode se tornar sujeito sem antes se tornar 

mercadoria. A insatisfação gerada pela pelo não esgotamento das novidades nos compele a 

constantemente descartar também nossas identidades e relações. Nada é feito para durar. 

 

4.  C 

Segundo Bauman a globalização do capital promove uma eficiente fuga do controle da política, mesmo 

dos Estados-Nação. Esse processo enfraquece as fronteiras (não fisicamente, mas culturalmente) e as 

pessoas passam a ter a oferta de alternativas para definição de seus pertencimentos, cultura e identidade. 

Dessa forma o Estado-Nação na contemporaneidade passa pelo seu momento de maior fraqueza no 

tocante a mobilização de identidades e pertencimentos. 

  

5. B 

Errado. Basta pensarmos como, para Bauman, as relações sociais são pautadas numa lógica de 

consumo. Para ser um sujeito pleno, o indivíduo deve ser mercadoria e, para isso, de ve seguir as regras 

mercadológicas dos produtos, ou seja, se expor, fazer propaganda de si, estar disponível para aquisição 

e satisfazer (mesmo que momentaneamente) o usuário. Tanto os bem enquadrados como os 

desajustados nesse sistema sofrem pelas exigências deste. Os adequados seguem as regras do 

consumo, os inadequados não têm identidade, são invisibilizados, marginalizados e criminalizados. 

 

6. D 

O que antes era uma grande perda hoje se abre como uma chance de provar algo novo. Já que as relações 

afetivas são guiadas pela lógica de mercado então o divórcio ou a separação não se configura mais como 

uma perda ou até uma catástrofe, mas o fim de algo descartável que oferece a oportunidade da aquisição 

de outra mercadoria, outra relação, outra pessoa. 

 

7. B 

Os Estados-nação se consolidaram como entidade unificadora da economia, política e cultura. O modelo 

globalizado de negócios dispriveligia a iniciativa e a soberania dos Estados-nação, tornando-os obsoletos 

e ineficazes tanto na formação de identidades quanto na garantia substantiva de direitos. Assim as 

entidades privadas assumem esse papel do Estado a seu modo. 
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8. Compreende que o resultado imediato da emancipação da atividade econômica em relaçao a qualquer 

critério, exceto o de multiplicar lucros, foi um crescimento sem precedentes da produção e da acumulação 

de riquezas, e também uma polarização aguda e violenta dos padrões de vida, gerando uma 

desintegração das redes habituais de proteção formadas por vínculos, obrigações e compromissos 

humanos. E a globalização unilateral limitada aos empreendimentos comerciais é percebida acima de 

tudo como uma perda de controle sobre o presente e uma incapacidade de prever o que o futuro trará, 

reforçando a insegurança. 

 

9. São apresentadas no livro Sociedade Individualizada, de Bauman como mal-estar da pós-modernidade a 

impotência e a inadequação. Segundo o autor há um temor da possibilidade de nunca se conformar. Outro 

sentimento que pode ser tido como mal-estar da pós-modernidade é a depressão, a incapacidade de atuar 

especialmente na incapacidade de atuar de maneira racional. 

 

10. A publicidade, na sociedade do consumo, funciona como uma forma de criar nos consumidores desejos 

que fazem com que estes consumam determinados produtos para construírem uma imagem e uma 

identidade a partir do produto comprado. Exemplo disso são as redes construídas em torno dos 

consumidores dos aparelhos eletrônicos “Apple”. As pessoas não apenas utilizam o produto, mas se 

relacionam simbolicamente com este. A importância do produto, portanto, vai muito além do seu valor de 

uso. Há uma verdadeira relação afetiva e simbólica com ele. 
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Exercícios de campo elétrico e potencial elétrico 

 

Exercícios 

 

1. (Fgv 2016) Muitos experimentos importantes para o desenvolvimento científico ocorreram durante o 

século XIX. Entre eles, destaca- se a experiência de Millikan, que determinou a relação entre a carga q 

e a massa m de uma partícula eletrizada e que, posteriormente, levaria à determinação da carga e da 

massa das partículas elementares. No interior de um recipiente cilíndrico, em que será produzido alto 

vácuo, duas placas planas e paralelas, ocupando a maior área possível, são mantidas a uma curta 

distância d, e entre elas é estabelecida uma diferença de potencial elétrico constante U. Variando-se d 

e U, é possível fazer com que uma partícula de massa m eletrizada com carga q fique equilibrada, 

mantida em repouso entre as placas. No local da experiência, a aceleração da gravidade é constante 

de intensidade g. 

 

 

 

Nessas condições, a relação q/m será dada por 
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2. (Ufpr 2016)  

 

Verificou-se que, numa dada região, o potencial elétrico V segue o comportamento descrito pelo gráfixo 

V x r acima. (Considere que a carga elétrica do elétron é -1,6.10-19 C). 

Baseado nesse gráfico, considere as seguintes afirmativas: 

1. A força elétrica que age sobre uma carga q = 4 µC colocada na posição r = 8 cm vale 2,5.10 -7 N. 

2. O campo elétrico, para r = 2,5 cm, possui módulo E = 0,1 N/C. 

3. Entre 10 cm e 20 cm, o campo elétrico é uniforme. 

4. Ao se transferir um elétron de r = 10 cm, para r = 20 cm, a energia potencial elétrica aumenta de 

8,0.10-22 J. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

  

3. (Ufjf-pism 3 – 2018) Para uma feira de ciências, os alunos pretendem fazer uma câmara “antigravidade”. 

Para isso, os estudantes colocaram duas placas metálicas paralelas entre si, paralelas à superfície da 

Terra, com uma distância de 10,0 cm entre elas. Ligando essas placas a uma bateria, eles conseguiram 

criar um campo elétrico uniforme de 2,0 N/C. Para demonstrar o efeito “antigravidade”, eles devem 

carregar eletricamente uma bolinha de isopor e inseri-la entre as placas. Sabendo que a massa da 

bolinha é igual a 0,50 g e que a placa carregada negativamente está localizada no fundo da caixa, 

escolha a opção que apresenta a carga com que se deve carregar a bolinha para que ela flutue. 

Considere que apenas a força elétrica e a força peso atuam sobre a bolinha. 

a) 3,5x10-2 C 

b) -3,5x10-2 C 

c) -2,5x10-3 C 

d) d)2,5x10-3 C 

e)  -3,5x10-3 C 
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4. (Insper 2018) Imagine um elétron do átomo de hidrogênio girando em órbita estável ao redor do núcleo 

desse átomo. A frequência com que ele gira é altíssima. 

 

 

 

A figura destaca o eixo perpendicular ao plano da trajetória do elétron e que contém o centro da 

trajetória e um ponto P do eixo, próximo ao núcleo do átomo.  

O movimento desse elétron produz, no ponto P, um campo elétrico 

a) de intensidade constante, mas de direção variável, e um campo magnético variável. 

b) e um campo magnético, ambos de intensidades variáveis, mas de direções constantes. 

c) variável e um campo magnético de intensidade constante, mas de direção variável. 

d) e um campo magnético, ambos de intensidades constantes, mas de direções variáveis. 

e) de intensidade constante, mas de direção variável, e um campo magnético constante. 

 

 

5. (Ueg 2018) A figura a seguir descreve uma região do espaço que contém um vetor campo elétrico �⃗�  e 

um vetor campo magnético �⃗� . 

 

Mediante um ajuste, percebe-se que, quando os campos elétricos e magnéticos assumem valores de 

1,010³ N/C e 2,010-2 T, respectivamente, um íon positivo, de massa desprezível, atravessa os campos 

em linha reta. A velocidade desse íon, em m/s, foi de  

a) 5,0104  

b) 1,0105   

c) 2,0103 

d) 3,0103   

e) 1,0104 
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6. (Ufpr 2018) Numa experiência feita para investigar relações entre grandezas eletrostáticas, duas placas 

condutoras paralelas A e B, separadas por uma distância d = 5 cm, foram submetidas a uma diferença 

de potencial U = 100 V, sendo que a placa que tem o potencial elétrico mais alto é a B. Por hipótese, 

como as dimensões das placas são muito maiores que a distância que as separa, o campo elétrico que 

se estabeleceu entre elas pode ser considerado, para todos os efeitos, como sendo uniforme. 

a) Determine o módulo do campo elétrico existente na região entre as placas. 

b) Uma partícula com carga q = 3,2 C sai da placa B e chega à placa A. Qual o trabalho realizado pela 

força elétrica sobre essa partícula durante esse movimento? 

 

7. (Unicamp 2018) Geradores de Van de Graaf têm a finalidade de produzir altas diferenças de potencial. 

Consistem em uma esfera metálica onde é acumulada a carga proveniente de uma correia em 

movimento. A carga é inicialmente depositada na parte inferior da correia, que está aterrada (potencial 

V = 0, ver figura), e é extraída da correia quando atinge a parte superior, que está no potencial V0, fluindo 

para a esfera metálica. O movimento da correia é mantido por um pequeno motor. 

 

 

a) Em um gerador em operação, a carga transportada por unidade de comprimento da correia é igual 

a λ = 1,25 x 10–7 C/m. Se a taxa com que essa carga é transferida para a esfera metálica é dada por 

i = 5,0 x 10–9 C/s, qual é a velocidade da correia?  

b) Um fenômeno muito atraente que ocorre em pequenos geradores usados em feiras de ciências é a 

produção de faísca, decorrente de uma descarga elétrica, quando um bastão metálico aterrado é 

aproximado da esfera car regada do gerador. A descarga elétrica ocorre quando o módulo do 

campo elétrico na região entre a esfera e o bastão torna-se maior que a rigidez dielétrica do ar, que 

vale Erd = 3,0 x 106 V/m. Para simplificar, considere que a esfera de um gerador e a extremidade do 

bastão equivalem a duas placas metálicas paralelas com uma diferença de potencial de V = 7,5 x 

104 V. Calcule a distância entre elas para que a descarga ocorra. 
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8. (Ufrgs 2016) Uma esfera condutora e isolada, de raio R, foi carregada com uma carga elétrica Q. 

Considerando o regime estacionário, assinale o gráfico abaixo que melhor representa o valor do 

potencial elétrico dentro da esfera, como função da distância r < R até o centro da esfera, 
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9. (Ufrgs 2017) Seis cargas elétricas iguais a Q estão dispostas, formando um hexágono regular de aresta 

R, conforme mostra a figura abaixo. 

 

Com base nesse arranjo, sendo k a constante eletrostática, considere as seguintes afirmações.  

I. O campo elétrico resultante no centro do hexágono tem módulo igual a 6kQ/R² .  

II. O trabalho necessário para se trazer uma carga q, desde o infinito até o centro do hexágono, é igual 

a 6kQq/R. III. A força resultante sobre uma carga de prova q, colocada no centro do hexágono, é 

nula.  

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.  

b) Apenas II.  

c) Apenas I e III.  

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 

 

 

10. (Ueg 2016) A figura a seguir descreve um anel metálico, de raio a, carregado positivamente com carga 

Q, no ponto P, cujo campo elétrico é dado pela expressão: 

 

No limite de x >> a (leia-se muito maior que a), a expressão do campo elétrico EP é equivalente 

a) ao campo elétrico de uma carga pontual com a carga no anel. 

b) a aproximação de a >> x, que leva a um valor nulo nas duas situações. 

c) à mesma expressão apresentada no enunciado do problema. 

d) à equação EP, salvo uma correção necessária no valor de Q. 
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. D 
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3. C 

 

 

4. E 

 

 

5. A 

 

6.  
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7.  

 

 

8. A 

 

 

9. D 

 

 

10. A 
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Exercícios de espelhos esféricos 

 

Exercícios 

 

1. (G1 ifsul 2016) Um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico 

convexo. Nota-se que, nesse caso, a altura da imagem virtual é i1. Em seguida, o mesmo objeto é 

aproximado do espelho, formando uma nova imagem com altura i2. 

Quando se traz para mais perto o objeto, a imagem se 

a) aproxima do espelho, sendo i1 < i2. 

b) aproxima do espelho, sendo i1 > i2. 

c) afasta do espelho, sendo i1 = i2. 

d) afasta do espelho, sendo i1 < i2. 

 

 

2. (Ufu 2019) Uma pessoa vai até um museu de ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona 

frente a diferentes tipos de espelhos (côncavo, convexo e plano). Qual a situação a seguir representa a 

correta imagem (i) que é possível essa pessoa obter de si própria? 
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3. (Uemg 2019) Ao posicionar a mão à frente de um espelho esférico, Alice verificou a imagem da sua 

mão conforme a figura a seguir. 

 

O tipo de imagem formada da mão e o espelho utilizado são, respectivamente,  

a) Virtual e côncavo. 

b) Virtual e convexo. 

c) Real e convexo. 

d) Real e côncavo. 
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4. O telescópio refletor Hubble foi colocado em órbita terrestre de modo que, livre das distorções 

provocadas pela atmosfera, tem obtido imagens espetaculares do universo. O Hubble é constituído por 

dois espelhos esféricos, conforme mostra a figura a seguir. O espelho primário é côncavo e coleta os 

raios luminosos oriundos de objetos muito distantes, refletindoos em direção a um espelho secundário, 

convexo, bem menor que o primeiro. O espelho secundário, então, reflete a luz na direção do espelho 

principal, de modo que esta, passando por um orifício em seu centro, é focalizada em uma pequena 

região onde se encontram os detetores de imagem. 

 

 

Com respeito a este sistema óptico, pode-se afirmar que a imagem que seria formada pelo espelho 

primário é:  

a) virtual e funciona como objeto virtual para o espelho secundário, já que a imagem final tem que ser 

virtual;  

b) real e funciona como objeto real para o espelho secundário, já que a imagem final tem que ser 

virtual;  

c) virtual e funciona como objeto virtual para o espelho secundário, já que a imagem final tem que ser 

real; 

d) real e funciona como objeto virtual para o espelho secundário, já que a imagem final tem que ser 

real;  

e) real e funciona como objeto real para o espelho secundário, já que a imagem final tem que ser real. 

 

 

5. (Pucsp 2018) Considere dois espelhos esféricos, um côncavo e um convexo, que obedecem às 

condições de nitidez de Gauss.  Esses espelhos possuem, em módulo, a mesma distância focal. De um 

objeto situado a uma distância P1 da superfície refletora do espelho convexo, é conjugada uma imagem 

cujo aumento linear transversal é igual a 3/4. 

Determine o módulo da relação P2/P1, para que, quando esse mesmo objeto estiver distante P2 da 

superfície refletora do espelho côncavo, seja obtido o mesmo aumento linear em módulo. 

a) 1  

b) 3  

c) 4  

d) 7 
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6. (Ufes 2007) O “Método de Pierre Lucie” ou “Método Gráfico das Coordenadas (MGC)” é um interessante 

processo gráfico para obter a abscissa associada à posição da imagem de um objeto formada por um 

espelho ou uma lente esférica. O método consiste em construir um par de eixos coordenados. Sobre o 

eixo das ordenadas, marcar um ponto referente à posição do objeto P (0,p) e depois um ponto cujas 

coordenadas sejam a distância focal do espelho ou da lente, F (f, f). Traçar uma reta passando por P e 

F. O ponto P’(p’, 0) onde a reta intercepta o eixo das abscissa será a posição da imagem. 

Usando o MGC,  

a) obtenha a equação de Gauss. 

b) determine a posição e natureza da imagem de um objeto que se encontra a 2 cm do vértice de um 

espelho côncavo de distância focal de 3 cm. 

 

  

7. (Unioeste 2018) Considere um espelho esférico, côncavo e gaussiano com raio de curvatura R = 40 cm. 

Um objeto se desloca ao longo do eixo principal que passa pelo vértice do espelho, se afastando do 

mesmo com velocidade constante de 5,0 cm/s. No instante t = 0 s, o objeto se encontra a 60 cm de 

distância do vértice do espelho. 

 

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o instante no qual a imagem do objeto se aproximou 

5,0 cm do vértice do espelho. 

a) 2,0 s 

b) 4,0 s 

c) 6,0 s 

d) 8,0 s 

e) 10,0 s 

 

  



 
 

 

 

5 

Física 
 

8. (Famema 2017) Na figura, O é um ponto objeto virtual, vértice de um pincel de luz cônico convergente 

que incide sobre um espelho esférico côncavo E de distância focal f. Depois de refletidos no espelho, 

os raios desse pincel convergem para o ponto I sobre o eixo principal do espelho, a uma distância f/4 

de seu vértice. 

 

 

Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, é correto afirmar que a distância focal desse 

espelho é igual a 

a) 150 cm 

b) 160 cm 

c) 120 cm 

d) 180 cm 

e) 200 cm 

 

 

9. (Ufu 2015) Uma pessoa projeta em uma tela a imagem de uma lâmpada, porém, em um tamanho quatro 

vezes maior do que seu tamanho original. Para isso, ela dispõe de um espelho esférico e coloca a 

lâmpada a 60 cm de seu vértice. 

A partir da situação descrita, responda: 

a) Que tipo de espelho foi usado e permitiu esse resultado? Justifique matematicamente sua resposta. 

b) Se um outro objeto for colocado a 10 cm do vértice desse mesmo espelho, a que distância dele a 

imagem será formada? 
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10. (Ufjf 2011) A luz de um feixe paralelo de um objeto distante atinge um grande espelho, de raio de 

curvatura R = 5,0 m, de um poderoso telescópio, como mostra a figura ao lado. Após atingir o grande 

espelho, a luz e refletida por um pequeno espelho, também esférico e não plano como parece, que está 

a 2 m do grande. Sabendo que a luz é focalizada no vértice do grande espelho esférico, faça o que se 

pede nos itens seguintes. 

 

 

a) O objeto no ponto F, para o pequeno espelho, é real ou virtual? Justique sua resposta.  

b) Calcule o raio de curvatura r do pequeno espelho. 

c) O pequeno espelho é côncavo ou convexo? Justifique sua resposta. 
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Gabarito 

 

1. A 

 

 

2. A 

 

 

3. A 

 

 

4. D 

A imagem produzida pelo espelho primário é real e funciona como objeto virtual em relação ao espelho 

secundário. Este, por sua vez, produz uma imagem real projetada no “detector de imagens”. 
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5. D 

 

 

6.  

 

 



 
 

 

 

9 

Física 
 

7. D 

 

 

8. C 
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9.  
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10.  
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Campo brasileiro 

 

Resumo 

 

Para compreender o espaço agrário brasileiro é preciso compreender o seu histórico processo de 

formação. O acesso à terra no país sempre foi restrito a elite. No início do processo de colonização, a política 

de sesmarias, garantia que as terras fossem doadas para aqueles próximos a Coroa Portuguesa. 

Posteriormente, a Lei de Terras de 1850 oficializa a terra enquanto mercadoria. O acesso passa a ser limitado 

aqueles que possuem capital. Essas políticas garantiram a concentração fundiária na mão de uma elite 

agrária. 

A economia brasileira até 1930 era primordialmente agroexportadora. Não que essa atividade tenha 

deixado de ser importante, mas o processo de industrialização iniciado por Getúlio Vargas na década de 

1930 transformou as relações campo x cidade. A década de 1950 marca o surgimento de um Brasil urbano 

(51% das pessoas ou mais moravam nas cidades). Todavia, a grande concentração fundiária do campo 

brasileiro, logo repercutiu no intenso êxodo rural. Isso fez com que o processo de urbanização brasileira 

ocorresse de forma muito acelerada. 

A modernização das estruturas produtivas do país também resultou em transformações no campo. 

Com o desenvolvimento de uma indústria automobilística e química no país, foi possível modernizar o campo 

brasileiro (Revolução Verde) com maquinários agrícolas e diversos outros insumos, como fertilizantes, 

agrotóxicos e sementes selecionadas. Esse processo de modernização foi conservador e intensificou a 

concentração de terras. A produção agrícola ficou dependente mais ainda de investimentos e o pequeno e 

médio produtor passou a enfrentar dificuldades. Hoje, o campo brasileiro é caracterizado por uma produção 

moderna e muito depende de capital. O avanço sobre o Centro-Oeste e o desmatamento do Cerrado 

possibilitaram transformações significativas no território brasileiro. O Brasil é uma potência agrícola próxima 

dos Estados Unidos e da União Europeia, mas a um custo do crescente desmatamento e de muitos conflitos 

no campo. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) é um dos principais grupos que luta pela 

Reforma Agrária, uma forma de reorganizar essa estrutura fundiária altamente concentrada. Porém, muitos 

de seus assentamentos sofrem ataques por determinados fazendeiros e o campo brasileiro acaba sendo 

manchado por sangue. O MAPITOBA e o Bico do Papagaio são as regiões mais violentas do campo. 
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Exercícios 

 

1. “A cana-de-açúcar é outra monocultura que tem se expandido nos Cerrados mato-grossenses, 

apresentando níveis crescentes de área plantada e produção. O produto é absorvido no próprio Estado 

pelo setor industrial sucroalcooleiro, que produz açúcar, álcool hidratado e anidro.” 
(MORENO, Gislaene; HIGA, Tereza Cristina Souza (Orgs.). Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, ambiente. Cuiabá: 

Entrelinhas, 2005. p. 154-155.) 

 

Com base nos seus conhecimentos acerca do assunto tratado no texto acima, assinale a alternativa 

correta: 

a) Das indústrias sucroalcooleiras mato-grossenses, destaca-se a usina Itamarati, com sede em Barra 

do Bugres. Essa usina opera em toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, dispõe de instalações 

modernas e utiliza-se de tecnologia de ponta, desde o plantio até a transformação final da matéria-

prima em álcool e açúcar. 

b) O plantio da cana-de-açúcar é feito, geralmente, nos meses de abril e maio e a colheita de setembro 

a dezembro. Em Mato Grosso, como grande parte da produção ainda não é mecanizada, predomina 

nesse tipo de cultivo o trabalho braçal da mão-de-obra volante, ou seja, contratada 

temporariamente pelas empresas, através de empreiteiros ou agenciadores, conhecidos por 

“gatos”. 

c) A cultura da cana-de-açúcar, para evitar a erosão do solo em terrenos inclinados, é cultivada ao 

longo dos vales fluviais. 

d) “Gato” é um personagem da estrutura agrária brasileira e, assim como o “grileiro”, contrata 

trabalhadores braçais como mão-de-obra para fazendas ou projetos agropecuários. 

e) Embora a cana-de-açúcar tenha sido introduzida, primeiramente, na capitania de São Vicente (litoral 

de São Paulo), foi na Zona da Mata do nordeste do Brasil – faixa litorânea que se estende do Rio 

Grande do Norte até o sul da Bahia – que sua cultura e transformação (industrialização) em açúcar 

prosperaram, nos séculos XVI e XVII. 
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2. Considere os mapas do Estado de São Paulo, seus conhecimentos e as afirmativas a seguir. 

 

 
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/mapd5r/index.jsp. Acessado em 24/08/2009. 

 

I. A expansão desse cultivo tem ocorrido, principalmente, com vistas ao aumento da produção de 

etanol para o abastecimento dos mercados interno e externo. 

II. O cultivo desse produto agrícola tem ocupado porções do Oeste Paulista que, tradicionalmente, 

eram ocupadas com pasto. 

III. A expansão desse cultivo tem acarretado a diminuição da produção de gêneros alimentícios em 

algumas regiões do estado. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II, apenas. 

b) II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I, II e III. 
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3. Texto I 

“A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso 

país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Fazemos pressão por meio da 

ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades, que não cumprem a função social, como 

determina a Constituição de 1988. Também ocupamos as fazendas que têm origem na grilagem de 

terras públicas.” 
Disponível em: www.mst.org.br. Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado). 

 

Texto II 

O pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja: quanto menor o negócio mais 

difícil de manter, pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de 

propriedades produtivas e sustentáveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que 

gere emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. 
LESSA, C. Disponível em: www.observadorpolítico.org.br. Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado). 

 

Nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece 

porque os autores associam a reforma agrária, respectivamente, à 

a) redução do inchaço urbano e à crítica ao minifúndio camponês. 

b) ampliação da renda nacional e à prioridade ao mercado externo. 

c) contenção da mecanização agrícola e ao combate ao êxodo rural. 

d) privatização de empresas estatais e ao estímulo ao crescimento econômico 

e) correção de distorções históricas e ao prejuízo ao agronegócio. 

 

 

4. Leia, com atenção, o texto a seguir: 

“Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2005), este tipo de agricultura produz hoje 

40% da riqueza gerada no campo no Brasil, correspondente a aproximadamente R$ 57 bilhões. São 

cerca de quatro milhões de agricultores (84% dos estabelecimentos rurais brasileiros) que vivem em 

pequenas propriedades e produzem a maior parte da comida que chega à mesa dos brasileiros. Quase 

70% do feijão vêm desta atividade, assim como 84% da mandioca, 58% da produção de suínos, 54% do 

leite bovino, 49% do milho e 40% das aves e ovos. Além disso, é um importante instrumento para manter 

os trabalhadores no campo. Em 2003, o PIB do setor cresceu 14,31% em relação ao ano anterior. Além 

de ser a base de importantes cadeias de produtos proteicos de origem animal, sendo majoritária no 

caso do PIB da Cadeia Produtiva dos Suínos (58,8% do PIB total desta cadeia), do Leite (56%) e das 

Aves (51%).” 
(Disponível em: www.mda.gov.br) 

 

O modelo agrícola que se adequa ao texto é: 

a) Latifúndio de exploração 

b) Monocultura de subsistência 

c) Agricultura familiar 

d) Agricultura de ‘plantation’ 

e) Agricultura de terraceamento 
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5. A opção do país pelo agronegócio faz o brasileiro consumir 5,2 litros de agrotóxicos por ano 

O agronegócio cria áreas de monocultivo que destroem toda a biodiversidade, tornando o ambiente 

propicio para elevadas populações de insetos e doenças 

Disponível em: < https://www.cartamaior.com.br10/01/2015 00:00>. Acesso em: 01 out. 2018 (adaptado). 

 

Sobre o texto, é CORRETO afirmar que 

a) o desmatamento provocado pelo avanço da fronteira agrícola, pelo crescimento do monocultivo, 

pelo uso intenso de agrotóxicos e fertilizantes químicos correspondem ao processo de 

modernização da agricultura brasileira. 

b) o agronegócio no Brasil vem provocando a concentração de terras nas mãos dos pequenos e 

médios proprietários cuja renda é obtida pelo trabalho dos membros da família. 

c) o agronegócio corresponde ao setor agrícola que elimina a manutenção do latifúndio e estimula o 

crescimento de áreas quilombolas, indígenas e de proteção, e unidades de conservação ambiental. 

d) o agronegócio é dependente das grandes extensões de terra e, por essa razão, desenvolve a política 

de produção de alimentos saudáveis com a diminuição da utilização de produtos químicos e a 

diversificação da produção agrícola. 

e) as áreas de monocultivo nas regiões brasileiras apresentam um acelerado processo de distribuição 

igualitária de terras para o pequeno agricultor que desenvolve o agronegócio intensivo. 

  

https://www.cartamaior.com.br10/01/2015
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6. O gráfico a seguir mostra que o Brasil tem registrado, nos últimos anos, crescimento da violência no 

campo. Assinale a alternativa que indica corretamente o que vem motivando esse fenômeno e em que 

região tem predominado esse tipo de ocorrência. 

 
(Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno - CPT.) 

 

a) A expulsão de agricultores familiares pelo avanço das culturas da cana-de-açúcar e do algodão tem 

gerado conflitos entre pequenos e grandes proprietários de terra; região Centro-Oeste. 

b) A fragmentação da propriedade em áreas de colonização dirigida e a disputa pela posse da terra 

entre herdeiros vêm produzindo violência agrária; região Norte. 

c) A rivalidade entre trabalhadores rurais e criadores extensivos de gado bovino no Pantanal e nas 

chapadas mato-grossenses tem resultado em violência agrária; região Centro-Oeste. 

d) A disputa pela terra envolvendo grileiros contra posseiros em áreas de expansão de monocultivos 

e de projetos de exploração mineral e madeireira tem gerado violência; região Norte. 
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7.  

 
(Adaptado de Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil 2017: Relatório Pleno. Agência Nacional de Águas (ANA), p. 59.) 

 

O gráfico acima apresenta a evolução da área irrigada nas cinco regiões geográficas brasileiras. De 

acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), a irrigação constitui atualmente o principal uso hídrico 

do país, tanto no total de retirada (46,2%) quanto no de consumo (67,2%). Nas regiões Sul e Nordeste, 

a incorporação de áreas irrigadas foi especialmente importante no Rio Grande do Sul e no Semiárido, 

respectivamente. 

a) Indique a principal atividade agrícola irrigada no Rio Grande do Sul e no Semiárido nordestino, 

respectivamente. 

b) Aponte uma importante política governamental, adotada desde a década de 1960, que se destina à 

expansão da modernização agrícola brasileira. Do ponto de vista da estrutura fundiária, qual é a 

principal característica das propriedades que utilizam a irrigação no Sudeste brasileiro? 

 

 

8. A expansão da agropecuária capitalista, no Brasil, referenciada no modelo agroexportador, se consolida 

territorialmente no que denominamos de Polígono do Agro-hidronegócio, a contar com o Oeste de São 

Paulo, Leste do Mato Grosso do Sul, Noroeste do Paraná, Triângulo Mineiro e Sul-Sudoeste de Goiás. 

Está-se diante de 80% das plantações de cana-de-açúcar, também de concentração das plantas 

agroprocessadoras, de produção de álcool e de açúcar do país, bem como de 30% das terras com soja 

e locais onde se registram os maiores avanços em termos de área com plantações de eucaliptos (...). 

Antonio Thomaz Júnior, O Agro-hidronegócio no centro das disputas territoriais e de classe no Brasil do século XXI, CAMPO-

TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v.5, n.10, p.92, ago. 2010. Adaptado. 

 

a) Indique duas características que definem o agro-hidronegócio no referido Polígono. 

b) Apresente duas justificativas para a elevada concentração da produção de cana-de-açúcar 

brasileira nesta região. 
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9. O governo anuncia planos antidesmatamento para a Amazônia, mas a derrubada de árvores só 

aumenta. Uma explicação é a falta de foco no que mais influencia o problema: a grilagem de terras, que 

se confirmou fator primordial do desmatamento, abrindo novas fronteiras antes mesmo da chegada de 

atividades econômicas. Para combater esse problema, uma ação concreta e ao alcance do governo 

seria reverter os estímulos à grilagem gerados pela perspectiva de valorização da terra que atrai fluxos 

invasores. 

(Roberto Smeraldi. disponível em: http://panoramaecologia.blogspot.com.br, 27.08.2007. Adaptado.) 

 

a) O que é grilagem de terras? Explique a origem dessa expressão no contexto da propriedade de 

terras. 

b) Apresente duas ações que valorizam as terras na Amazônia e atraem os fluxos invasores. 

 

 

10. A Lei de Terras, de 1850, e a legislação subsequente codificaram os interesses combinados de 

fazendeiros e comerciantes, instituindo as garantias legais e judiciais de continuidade do padrão de 

exploração da força de trabalho, mesmo que o cativeiro entrasse em colapso. Na iminência de 

transformações nas condições do regime escravista, que poderiam comprometer a sujeição do 

trabalhador, criavam as peculiares condições que garantissem, ao menos, a sujeição do trabalho na 

produção do café. 

José de Souza Martins, O cativeiro da terra, 1979. Adaptado. 

 

a) Considerando o contexto social de transformações a que se refere o autor, explique os interesses 

combinados de fazendeiros e comerciantes que se codificaram na promulgação da Lei de Terras 

de 1850. 

b) Cite e explique um impacto da abolição da escravidão em relação aos processos de urbanização e 

de industrialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://panoramaecologia.blogspot.com.br/
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Gabarito 

 

1. E 

São Paulo possui extensas monoculturas de cana de açúcar mais direcionadas a produção de 

combustível. 

 

2. E 

A plantação de cana de açúcar em larga escala acontece pela demanda de produção de biocombustíveis 

e São Paulo se insere nesse contexto como maior produtor brasileiro de cana e álcool, abastecendo o 

mercado interno e o exterior. A expansão desse serviço acontece para o oeste do estado e afeta a 

produção de alimentos. 

 

3. E 

Os textos apresentados apontam duas visões distintas sobre a Reforma Agrária. O primeiro destaca a 

importância dessa medida pois quase metade das terras no Brasil estão concentradas nas mãos de 

poucas pessoas, o que faz com que muitas outras não tenham acesso a ela. O segundo texto traz uma 

visão diferente, ele defende o investimento em grandes latifúndios como forma de gerar empregos, ou 

seja, subordinando o trabalhador rural aos desígnios do grande latifundiário. 

 

4. C 

As características apresentadas no trecho apontam para o sistema agrícola familiar, que é responsável 

por grande parte do número de estabelecimentos rurais, por abastecer o mercado interno e por ser, 

também, o sistema mais impactado pela modernização agrícola. 

 

5. A 

A modernização agrícola envolve maior consumo de insumos químicos resultando em maior impacto 

sobre os biomas, além da ocupação de novas áreas que levam ao desmatamento. 

 

6. D 

Nos últimos anos, observa-se um crescimento dos assassinatos de posseiros, indígenas, ambientalistas 

e integrantes de movimentos sociais por reforma agrária como o MST a mando de latifundiários e grileiros. 

A concentração de conflitos ocorre na região Norte e estados limítrofes integrantes da Amazônia Legal, 

principalmente na faixa do Arco de Desflorestamento, área com expansão da fronteira da agropecuária 

(soja e pecuária bovina de corte), exploração de madeira e mineração. Entre as regiões mais violentas 

destacam-se o Bico do Papagaio (sul do Pará, norte de Tocantins e oeste do Maranhão), a Terra do Meio 

(porção central do Pará), norte de Mato Grosso e Rondônia. 
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7.  

a) O principal cultivo agrícola irrigado no Rio Grande do Sul é o arroz no Vale do Jacuí e Campanha 

Gaúcha. No semiárido nordestino, é a fruticultura, a exemplo do Vale do São Francisco. 

b) Uma das políticas governamentais a partir da década de 1960 que favoreceu os projetos de irrigação 

foi a criação de agências de desenvolvimento regional. No caso do Nordeste, a Sudene 

(Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste), a Codevasf (Companhia para o 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco) e o DNOCS (Departamento Nacional de Obras para o 

Combate a Seca). A partir da década de 1960 e 1970, houve expansão do crédito agrícola e criação 

da Embrapa, que desenvolveu biotecnologia para o campo. Na região Sudeste, a área total irrigada 

cresceu bastante a partir da década de 1990 com a expansão dos agronegócios. No Sudeste, a 

irrigação é uma técnica aplicada principalmente em médias e grandes propriedades. Embora, 

pequenas propriedades, especialmente nos cinturões verdes (verduras, legumes e frutas) também 

façam uso da irrigação. 

 

8.  

a) O agro-hidronegócio é um conceito que concebe a água como insumo essencial da cadeia produtiva 

onde a água em estado líquido se transforma em produtos. Desse modo, entre as características que 

definem o agro-hidronegócio no Polígono pode-se citar: terras planas e férteis, condições favoráveis 

à mecanização, investimentos estatais e privados, forte disponibilidade hídrica por meio de barragens, 

grandes rios, lagos e aquíferos, além do regular índice pluviométrico. 

b) Dentre as justificativas para a elevada concentração da produção canavieira na região, pode-se citar: 

a logística dos corredores de exportação, a proximidade do mercado consumidor, a presença de solos 

férteis, os incentivos fiscais para a produção, investimentos empresariais e tecnológicos. 

 

9.  

a) Grilagem é a anexação de terras de terceiros ou devolutas por meio de falsificação de documentos 

ou de títulos a expressão "grilagem" tem sua origem na técnica de envelhecimento de papéis 

colocando-os em uma caixa com grilos, cujos excrementos produzem papéis amarelados e roídos, 

dando-lhes a aparência de documentos antigos. 

b) Dentre as ações que valorizam as terras na Amazônia atraindo fluxos invasores, pode-se citar: o 

avanço da fronteira agrícola, a modernização da produção agropecuária já instalada, os investimentos 

em infraestrutura e logística e o aparelhamento de cidades na região. 
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10.  

a) A Lei de Terras de 1850 perfilou as normas do direito agrário do pais definindo a propriedade privada, 

ao afirmar que a compra era a única forma de acesso à terra e desse modo, dentre os interesses 

combinados de fazendeiros e comerciantes na promulgação da Lei de Terras, pode-se citar: a garantia 

de hereditariedade na posse da terra, a preservação do latifúndio como unidade produtiva, 

impossibilitar escravos libertos e imigrantes em ter acesso à terra garantindo que estes componham 

a necessária mão de obra para as fazendas de café. 

b) A abolição da escravidão sem a devida inclusão do negro na sociedade ou no setor produtivo 

direciona uma turba de mão de obra sem qualificação (e sem condição de obtê-la), com insuficiente 

ou nenhuma remuneração e sem oferta de empregos suficientes para as cidades, criando espaços 

de pobreza que se reproduzem nas periferias como aglomerados subnormais (favelização). 
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Urbanização brasileira 

 

Resumo 

 

O processo de urbanização brasileira apresenta como característica essencial sua concentração no 

litoral, atributo historicamente associado às atividades agroexportadoras do país. O grande crescimento das 

cidades ocorreu a partir da segunda metade do século XX. Até 1930, o Brasil era um país agroexportador. No 

campo, se encontravam as maiores oportunidades de emprego e, por isso, a maior parte da população residia 

na área rural. Esse perfil agroexportador começou a mudar com Getúlio Vargas, na década de 1930. Com o 

processo de industrialização iniciado por Vargas, pela primeira vez na história do Brasil, o maior número de 

empregos se encontrava nas cidades, e não no campo. O meio urbano passou a ser o centro econômico do 

país e, portanto, o destino da população. É nesse contexto que se pode falar da urbanização brasileira.   

 

Características do governo de Getúlio Vargas que favoreceram ou influenciaram a urbanização 

brasileira: 

• Criação das indústrias de base: surge uma grande oferta de empregos no meio urbano. 

• Consolidação das Leis do Trabalho no meio urbano: torna-se mais interessante ser um empregado 

na cidade do que no campo. 

• Concentração industrial no eixo Rio-São Paulo: explica a concentração populacional no Sudeste e a 

enorme desigualdade regional existente no país. 

 

A década de 1960 marcou o surgimento de um Brasil urbano (51% ou mais da população morava nas 

cidades). A grande concentração fundiária no campo brasileiro (herança do Brasil colônia), somada ao 

processo de Revolução Verde, logo repercutiu em um intenso êxodo rural para os grandes centros. Os 

trabalhadores do campo começaram a migrar para as cidades em busca de emprego e melhores condições 

de vida. Isso fez com que o processo de urbanização brasileira acontecesse de forma muito acelerada, o que 

dificultou o planejamento urbano das grandes cidades, repercutindo, hoje, em diversos problemas 

relacionados à macrocefalia urbana (crescimento acelerado das cidades). Entre esses problemas, 

encontram-se a favelização, o trânsito, a violência, o crescimento do mercado informal e a saturação de 

serviços básicos, como de saúde e educação.  

 

Outros fenômenos que se destacam na urbanização brasileira é: 

• Segregação socioespacial: ou segregação urbana, é a fragmentação do espaço a partir da renda. 

Corresponde a um reflexo das desigualdades sociais (divisão de classes) na paisagem urbana.  

• Autossegregação: processo atual, associado a grandes empreendimentos imobiliários 

(condomínios), em que certos grupos sociais com elevado poder de compra se isolam ou se 

concentram em determinadas áreas. Difere-se da segregação socioespacial, pois é algo planejado, 

construído com esse intuito.  
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• Gentrificação: fenômeno que afeta uma região ou bairro, transformando sua dinâmica social a partir 

de grandes investimentos. Depois dessas melhorias, o custo do solo valoriza, o que acaba por 

expulsar a população mais pobre que residia naquele local. 

 

A rede urbana de uma grande cidade é composta pelo fluxo de pessoas, mercadorias, informações e 

capital. Essa conexão é originada a partir das cidades, que se interligam por meio dos sistemas de transporte 

e comunicações. Quanto mais desenvolvida é uma região ou país, maior é a integração de suas cidades, isto 

é, maior é a rede urbana. No intuito de classificar e entender a articulação existente entre as cidades, muitos 

autores passaram a utilizar a noção de hierarquia urbana. Todavia, a concepção tradicional de hierarquia 

urbana começou a perder sentido com a maior integração, os maiores fluxos e trocas entre as cidades, 

promovidos pela globalização. Hoje, existem dois modelos de relações entre as cidades: um modelo 

hierárquico rígido e outro mais dinâmico. 

Atualmente, sobre a dinâmica urbana brasileira, devem-se destacar: 

• O crescimento das cidades médias, em função da desconcentração industrial e da expansão do 

agronegócio no país.  

• O crescimento do setor terciário nas grandes cidades, como consequência da fuga das grandes 

indústrias (setor secundário) para outras regiões ou países.  
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Exercícios 

 

1. Os mapas ilustram o processo de urbanização do território brasileiro ao longo da última metade do 

século XX. 

 

 

 

Analisando a geografia da urbanização brasileira, pode-se afirmar que:  

a) O fenômeno urbano no Brasil caracteriza-se pelo crescimento homogêneo das cidades na região 

Centro-Sul – sobretudo por causa da difusão das indústrias – e bastante heterogêneo no Nordeste, 

graças ao domínio dos latifúndios. 

b) As cidades brasileiras ganharam expansão sob os eixos norte-sul (1970) e leste-oeste (1996), 

concentrando o maior número da população brasileira e acompanhando as mudanças no processo 

das migrações regionais.  

c) Esse processo de urbanização acompanha a concentração industrial e de serviços e forma uma 

rede urbana polarizada pelas metrópoles nacionais e regionais da faixa leste do território brasileiro.  

d) A urbanização das regiões agrícolas marca uma mudança no eixo da urbanização, pois seu 

crescimento econômico é responsável pela atual interiorização da concentração de cidades, em 

detrimento das concentrações urbanas tradicionais.  

e) A pequena expressão da urbanização nas regiões Norte e Centro-Oeste deve-se ao fato de as 

condições naturais apresentarem-se pouco propícias à industrialização e à concentração 

demográfica observadas nas regiões Sudeste e Sul.  

 

 

 

 

 

 

  

http://suburbanodigital.blogspot.com/2015/06/regiao-nordeste-do-brasil.html
http://suburbanodigital.blogspot.com/2015/07/regiao-centro-oeste-do-brasil.html
http://suburbanodigital.blogspot.com/2015/07/regiao-sudeste-do-brasil.html
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2.  

  

 

 

A recente urbanização brasileira tem características parcialmente representadas nas situações I e II 

dos esquemas. Considerando essas situações, é correto afirmar que, entre outros processos:  

a) I representa a involução urbana de uma metrópole regional.  

b) I representa a perda demográfica relativa da cidade central de uma Região Metropolitana.  

c) II representa o desmembramento territorial e criação de novos municípios.  

d) II representa a formação de uma região metropolitana, a partir do fenômeno da conurbação.  

e) II representa a fusão político-administrativa de municípios vizinhos. 

 

 

3. Leia o trecho abaixo. 

(...) empreendimentos que elegem certos espaços da cidade, considerados centralidades, e que os 

transformam em áreas de investimentos públicos e privados (...) culminam na valorização imobiliária, 

implicando a instalação de comércios com mercadorias acessíveis às classes sociais mais altas e a 

impossibilidade de permanência de moradores com menores recursos financeiros, que assim são 

substituídos por moradores com maior poder aquisitivo, o que resulta na elitização do local. 
Adaptado de: BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine. Introdução. De volta à cidade. São Paulo: Annablume, 2006. p.21-58. 

 

O segmento trata do conceito de 

a) conturbação. 

b) gentrificação. 

c) metropolização. 

d) urbanização. 

e) espoliação. 
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4. A cidade dos sonhos do arquiteto Le Corbusier teve enorme impacto em nossas cidades. Ele procurou 

fazer do planejamento para automóveis um elemento essencial do seu projeto. Traçou grandes artérias 

de mão única para trânsito expresso. Reduziu o número de ruas porque "os cruzamentos são inimigos 

do tráfego". Manteve os pedestres fora das ruas e dentro dos parques. Essa visão deu enorme impulso 

aos defensores do zoneamento urbano e dos conceitos de superquadra. Não importava quão vulgar ou 

acanhado fosse o projeto, quão árido ou inútil o espaço, quão monótona fosse a vista, a imitação de Le 

Corbusier gritava: "Olhem o que eu fiz!". 
Adaptado de JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

O texto expressa a crítica de Jane Jacobs a um modelo urbanístico importante ao longo do século XX. 

A escritora defendia a mistura de usos no espaço urbano de forma a valorizá-lo e a fortalecer o convívio. 

A cidade que apresenta o predomínio do padrão urbano criticado por Jane Jacobs é: 

a) Brasília 

b) Curitiba 

c) São Paulo 

d) Belo Horizonte 

 

 

5. Criação de novos recortes territoriais só pode ser feita por legislação específica 

... são recortes instituídos por lei complementar estadual, de acordo com a determinação da 

Constituição Federal de 1988, visando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum. É competência dos estados a definição (...), nos termos do Artigo 25, 

Parágrafo 3° da Constituição Federal. 

IBGE, 23/05/2017. 

 

O texto trata do conceito de: 

a) região metropolitana. 

b) regiões brasileiras. 

c) município. 

d) unidade federativa. 

e) capital de estado. 
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6. As favelas do Rio de Janeiro se encontram associadas a duas localizações típicas: encostas de morros 

e margens de rios e canais. A razão para a localização em encostas é econômica: trata-se de locais 

que, via de regra, foram desprezados pelos privilegiados urbanos como área de residência. Quanto às 

margens de rios e canais, trata-se de áreas onde é proibida qualquer construção e que por isso 

igualmente se apresentaram como alternativas para a ocupação por parte da população pobre. 
Adaptado de SOUZA, M. L. O desafio metropolitano. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

 

Alguns impactos ambientais vêm sendo observados nas áreas onde ocorrem as ocupações 

mencionadas no texto. São impactos ambientais resultantes da ocupação de encostas e de margens 

de rios e canais, respectivamente: 

a) queimada e arenização 

b) deslizamento e inundação 

c) intemperismo e eutrofização 

d) desmatamento e desassoreamento 

 

 

7.  

 
(Disponível em: http://www.courb.org/. Acessado em 14/09/2017. Adaptado.) 

 

A tira acima retrata a transformação de uma paisagem urbana associada aos processos de 

refuncionalização espacial e gentrificação (do inglês gentrification). 

a) Dê dois exemplos de refuncionalização espacial ilustrados na tira acima. 

b) O que é gentrificação? A partir de qual momento da urbanização mundial esse fenômeno passa a 

ocorrer? 

  



 
 

 

 

7 

Geografia 
 

8.  

 
(Fonte: Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) 

 

a) Até o Censo de 1970, verificava-se uma clara concentração regional do fenômeno de urbanização. 

A partir do Censo de 1980, outro processo é observado na dinâmica urbana brasileira. Que processo 

é esse? O Censo de 1950 indicava a região Centro-Oeste como a menos urbanizada do país; o 

Censo de 2010 a coloca na segunda posição em taxa de urbanização. Qual foi a atividade 

econômica responsável por essa urbanização? 

b) Como reflexo da expansão das atividades econômicas, a rede urbana brasileira se tornou mais 

complexa a partir dos anos 1970. Explique o que é rede urbana e indique qual o papel de Goiânia 

na hierarquia da rede urbana do Centro-Oeste. 
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9. Observe as figuras referentes à imagem noturna do Brasil: 

 

FIGURA I                                                                            FIGURA II 

 
Adaptado de Simielli, M.E. Geoatlas. 2016. 

 

a) A que se referem os pontos e manchas luminosos nas figuras I e II? 

b) Qual é o conceito que define os aglomerados da figura II? Explique. 

c) O mapa da figura I revela a desigualdade da rede representada. Explique um processo que tenha 

induzido a essa desigualdade. 

 

 

10. A ideia do direito à cidade não surge fundamentalmente de diferentes caprichos e modismos 

intelectuais. Surge basicamente das ruas, dos bairros, como um grito de socorro e amparo das pessoas 

oprimidas em tempos de desespero. 
David Harvey, Cidades rebeldes, Martins Editora, 2014. Adaptado. 

 

O autor se refere a uma série de movimentos sociais urbanos da atualidade que têm tomado as ruas, 

em várias cidades no mundo, transformando o espaço público em um palco de lutas sociais, em busca 

de direitos. Segundo Lúcio Kowarick {Escritos urbanos, Editora 34, 2000), movimentos sociais urbanos 

são forças coletivas que se organizam e se mobilizam tendo como pauta de reivindicação soluções 

para os problemas específicos da vida nas cidades. 

a) Considerando as informações apresentadas, identifique duas demandas por direitos pelos quais 

os movimentos sociais urbanos no Brasil têm-se mobilizado no século XXI. Justifique. 

b) No Brasil, os movimentos sociais urbanos atuais apresentam diferenças em relação aos do 

passado, sobretudo os das décadas de 1980 e 1990. Indique duas características dos movimentos 

sociais urbanos do século XXI que diferem das dos movimentos das décadas de 1980 e 1990. 
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Gabarito 

 

1. C 

A atração de mão de obra para os centros industriais gerou os primeiros fenômenos de crescimento 

urbano. 

 

2. D 

O fenômeno da conurbação ocorre quando o limite entre duas cidades deixa de ser visível. 

 

3. B 

O processo de gentrificação é caracterizado pela valorização de determinados bairros em áreas urbanas, 

fazendo com que se tomem objeto do desejo das classes sociais alta e média alta. 

 

4. A 

As principais referências urbanas do arquiteto são a circulação rodoviária e a setorização da cidade, 

práticas encontradas em Brasília, cidade planejada a partir das grandes quadras e avenidas. 

 

5. A 

As regiões metropolitanas são formadas por um município principal (nuclear) que polariza municípios 

vizinhos. No interior destes aglomerados urbanos complexos se desenvolvem intensos fluxos que 

refletem a interdependência entre as cidades quanto ao mercado de trabalho, serviços e rede de 

transportes. 

 

6. B 

As ocupações em encostas são atingidas por deslizamentos haja vista serem áreas de instabilidade 

topográfica, e fundos de vale acumulam grande volume de água que por não se infiltrarem, escoam para 

as áreas mais baixas, provocando inundações. 

 

7.  

a) A figura exemplifica a refuncionalização de um prédio. Antigamente, era utilizado para uma indústria 

que se transforma em ateliês para artistas. Outra mudança é a transformação do estabelecimento 

comercial (cafeteria) em apartamentos sofisticados. 

b) Gentrificação acontece quando a valorização de um bairro atrai as classes alta e média. Com o 

aumento do valor dos aluguéis, terrenos e imóveis, os mais pobres e a classe média baixa deixam o 

bairro, muitos em direção a bairros periféricos. Várias cidades do mundo como São Paulo e Nova York 

experimentam o fenômeno principalmente em alguns bairros centrais. 
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8.  

a) Durante o século XX, verificou-se uma urbanização bastante concentrada na região Sudeste do país. 

A partir do Censo de 1980, observa-se uma intensa urbanização de regiões como Sul, Nordeste, 

Centro-Oeste e Norte associada ao processo de desconcentração industrial. A urbanização da região 

Centro-Oeste foi causada pelo crescimento do agronegócio. 

b) A rede urbana compreende o conjunto de cidades articuladas e interligadas pela infraestrutura de 

transporte e comunicação. É caracterizada por um conjunto de trocas (mercadorias, pessoas, 

informação, capital) entre as cidades. Goiânia é classificada como uma metrópole regional na 

hierarquia urbana brasileira, isso decorre da elevada influência econômica e política que apresenta no 

Centro-Oeste. 

 

9.  

a) Na imagem de satélite noturna, os pontos luminosos representam a rede de cidades. 

b) Na figura II, observa-se a Megalópole brasileira, uma área bastante urbanizada e formada por várias 

regiões metropolitanas: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista (polarizada por Santos), 

Vale do Paraíba (polarizada por São José dos Campos) e Rio de Janeiro. 

c) A rede urbana apresenta uma desigualdade no território brasileiro que reflete a distribuição da 

população e o nível de desenvolvimento socioeconômico e regional. A rede urbana é mais densa nas 

regiões com maior urbanização, industrialização e consumo de energia como o Sudeste, Sul, trechos 

do Centro-Oeste e costa do Nordeste. No Norte, parte do Centro-Oeste e Sertão semiárido do Nordeste, 

a rede urbana é menor devido a menor densidade em termos demográficos e econômicos. 

 

10.  

a) No século XXI, entre as demandas por direitos, podemos citar o crescimento do movimento por 

moradia, a exemplo da MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) que realiza ocupações de 

edifícios e terrenos abandonados para pressionar o Estado a investir em habitações populares. 

Também se destacam os movimentos específicos que lutam por igualdade de direitos e contra a 

violência como os grupos LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros). 

b) Na década de 1980 e 1990, os movimentos sociais urbanos apresentavam demandas fundamentais 

no Brasil, um exemplo é a luta pela democracia contra a ditadura militar. Os movimentos sociais 

reivindicatórios, por melhorias sociais (habitação, saneamento básico etc.) tinham organização mais 

limitada, pois não contavam com a facilidade de mobilização propiciada pela tecnologia do século 

XXI, a exemplo da internet e redes sociais. 
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Revisão sobre indústria brasileira 

 

Exercícios 

 

1. Entre as transformações observadas na industrialização brasileira na última década, está correto 

afirmar que os novos investimentos  

a) Visaram concluir o processo de substituição de importações, iniciado na década de 1930, por meio 

da abertura econômica ao capital internacional.  

b) Concentraram-se em áreas de oferta de recursos naturais, como minério de ferro e bauxita, e de 

mão-de-obra, como na Baixada Fluminense (RJ). 

c) Alteraram a produção industrial do país, distribuindo recursos em unidades da federação do 

Nordeste e Centro-Oeste do país.  

d) Resultaram na autonomia da economia do país e no crescimento da participação do Brasil no 

comércio mundial.  

e) Dificultaram a integração regional com países do Mercosul, pois concentraram-se na faixa litorânea 

do país 

 
 

2.  Observe o gráfico para responder à questão 

 
(São Paulo, 3/11/2000) 

 
A leitura do gráfico e seus conhecimentos sobre a economia brasileira permitem concluir que a 

liderança do Brasil no continente sul-americano deve-se ao fato de que 

a) O País utiliza toda a capacidade produtiva na indústria automobilística, por isso lidera a produção 

sul-americana de automóveis. 

b) Ao contrário de outros ramos industriais, o setor automobilístico cresceu porque não promoveu 

dispensa de funcionários e, portanto, não gerou desemprego.  

c) Recentemente, o Estado adotou uma série de medidas protecionistas, sobretudo no sentido de 

controlar a produção e o preço dos automóveis.  

d) O País que tem como atrativo o mercado consumidor recebeu inúmeros investimentos no setor, o 

que resultou na abertura de novas indústrias e modernização das já existentes.  

e) Os países que compõem o Mercosul tornaram-se consumidores de veículos brasileiros, sendo eles 

os responsáveis pelo aumento de produção. 
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3. As ocupações de telemarketing expressam uma importante transformação do mundo do trabalho 
nesse começo de século. Surgem nos EUA e na Europa nos anos 1980 e na década de 1990 atingem o 
Brasil, onde os call centers (locais de trabalho dos atendentes de telemarketing) mais concentram 
trabalhadores: 1.103 em cada empresa. 

(Adaptado de Jessé Souza, Os batalhadores brasileiros. Nova classe média ou a nova classe trabalhadora? Belo 

Horizonte: Editora da UFMG, 2012.) 

 
Assinale a alternativa em que todas as características associadas a esse tipo de trabalho estejam 

corretas. 

a) Privatização das empresas de telecomunicações; generalização da posse de linhas telefônicas; 

expansão de serviços de suporte técnico e televendas; insegurança no mercado de trabalho. 

b) Estatização das empresas de telecomunicações; generalização das linhas de telefones fixos; maior 

concentração populacional no meio rural; estabilidade no mercado de trabalho. 

c) Privatização das empresas de telecomunicações; generalização da posse de telefones celulares; 

retração dos serviços de atendimento ao cliente; segurança no mercado de trabalho. 

d) Estatização das antigas empresas de televendas; generalização do uso de telefones fixos; retração 

dos serviços de atendimento ao cliente; retração do mercado de trabalho nos serviços. 

 

 

4.  

 
 

a) Com base no gráfico A e em seus conhecimentos, analise e explique as exportações 
brasileiras entre 2001 e 2010. 

b) Compare as exportações brasileiras para a América Latina/Caribe e para a União 
Europeia (gráfico B). Explique as diferenças encontradas. 
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5. Analise o mapa, que representa as concentrações industriais no Brasil. 

 
A partir da análise do mapa e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. 

a) As economias de aglomeração, no sul do país, impulsionaram o crescimento das pequenas cidades. 

b) As fábricas instalaram-se em regiões de baixa densidade demográfica. 

c) Os centros industriais pioneiros provocaram o declínio financeiro das grandes cidades 

administrativas do sudeste. 

d) Os processos de industrialização do Brasil promoveram a concentração espacial da riqueza. 

e) As concentrações industriais no Brasil acompanharam as linhas de fronteiras agrícolas. 
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6. Para que o conhecimento tecnológico tivesse o êxito de hoje foi preciso que ocorressem, no tempo, 

alterações radicais que abriram caminho para a introdução de novas relações de mercado e novas 

formas de transportes. Assinale a alternativa que melhor identifica o momento inicial da Revolução 

Industrial: 

a) a utilização da máquina a vapor que propiciou o desenvolvimento das ferrovias, integrando áreas 

de produção aos mercados, aumentando o consumo e gerando lucros; 

b) a revolução política de 1688, que garantiu a vitória dos interesses dos proprietários agrícolas em 

aliança com os trabalhadores urbanos que controlavam as manufaturas; 

c) os cercamentos que modificaram as relações sociais no campo, gerando novas formas de 

organização da produção rural e mantendo os vínculos tradicionais de servidão; 

d) o desenvolvimento da energia eólica, produzindo um crescimento industrial que manteve as 

cidades afastadas do fantasma das doenças provocadas pelo uso do carvão; 

e) a máquina a vapor que promoveu o desenvolvimento de novas formas de organização da produção 

agrícola e levou ao crescimento dos transportes marítimos na Europa Ocidental, através de 

investimentos estatais. 

 

 

7. O complexo agroindustrial se configura no Brasil a partir da segunda metade deste século. Sobre este 

processo, pode-se afirmar:  

a) deu-se de forma desordenada, devido ao choque de interesses entre o governo e os produtores 
agrícolas, apesar de beneficiar toda a sociedade brasileira.  

b) traduziu-se na passagem da agricultura tradicional para a agricultura moderna dirigida para 
mercados específicos, o que significou, entre outras coisas, incorporação de tecnologia sofisticada 
para o processo de produção agropecuário.  

c) em 1980, 75% dos estabelecimentos rurais brasileiros estavam entre os caracterizados como de 
agricultura moderna.  

d) em 1980, 25% da produção agropecuária brasileira eram oriundos de 75% dos estabelecimentos 
rurais, caracterizados como de agricultura moderna.  

e) a passagem da agricultura tradicional para a agricultura moderna se constituiu num processo 
dinâmico que incorporou novas tecnologias, porém sem qualquer articulação com o 
desenvolvimento urbano. 
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8. O texto a seguir descreve alguns aspectos da implantação da indústria automobilística no Brasil. "(...) 
as montadoras estrangeiras, a começar pelas européias, aceitaram o convite e instalaram suas fábricas 
no Brasil, ao lado das empresas já em operação no país: a Fábrica Nacional de Motores (FNM), 
produzindo inicialmente alguns caminhões e a Vemag (automóveis e utilitários) (...), ambas de capital 
nacional. A Vemag foi comprada pela Volkswagen (...), a FNM foi comprada pela Alfa Romeo e 
posteriormente incorporada à Fiat."  

(adaptado de "RETRATOS DO BRASIL", São Paulo, p. 262)  

 
 

a) A partir de quando as grandes montadoras estrangeiras vieram para o Brasil e onde se instalaram?  

b) Quais as características da industrialização brasileira, a partir desse momento?  
 
 

9. Até as primeiras décadas deste Século, a economia brasileira dependia, principalmente, das atividades 

rurais. Nas décadas subseqüentes, houve uma grande transformação na economia, que passou a 

depender da atividade industrial, localizada basicamente nas áreas urbanas. Nesta fase, o setor 

agropecuário deixou de constituir o segmento dominante, cedendo lugar aos setores industrial e de 

serviços. Diante destes fatos, responda.  

a) Em que se baseou o modelo econômico adotado para promover este novo padrão de 
desenvolvimento?  

b) Cite e explique um problema que se agravou na zona urbana em decorrência da implantação deste 
modelo. 

 
 

10. Responda as questões a seguir: 

a) Qual é a principal indústria siderúrgica brasileira? 

b) Onde se localiza?  

c) Quais os fatores que influenciaram essa localização? 
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Gabarito 

 
1. C 

As transformações industriais passam pela descentralização industrial, já que a evolução da malha dos 

transportes e da tecnologia permite uma mudança local dos setores industriais. Assim, houve uma 

diminuição da participação do sudeste e aumento do nordeste e centro-oeste. 

 

2. D 

Desde a época de JK, o Brasil investiu nas estradas afim de uma maior integração nacional e de atrair 

montadoras de automóveis, possuindo diversos polos na produção automobilística em lugares como São 

Paulo e Manaus.  

 

3. A 

Os serviços de telemarketing revelam uma estrutura comumente utilizada pelos modelos produtivos 

atuais. Antigamente a posse de linhas telefônicas continha um valor bruto maior do que atualmente, onde 

essa posse é generalizada. Os suportes técnicos das empresas privadas contratam um grande contigente 

de trabalhadores, porém com pouca estabilidade e acesso a renda.  

 

4.  

a) No período entre 2001 a 2010 vemos o crescimento da dependência do modelo agroexportador, que 

envolve diretamente os conflitos por terra e a produção de commodities de soja, trigo, milho dentre 

outros gêneros agrícolas cultivados em larga escala. O fortalecimento econômico nesse setor 

desprestigia os setores industriais manufaturados, que acabam sendo importados para os países 

vizinhos na América do Sul, de modo que a grande importação para China e Europa se dá pelos 

produtos primários.   

b) As exportações brasileiras para Caribe e América do Sul revela a dependência desses países pouco 

industrializados a consumir manufaturados do Brasil. Os demais países europeus e asiáticos, 

sobretudo a China, precisam de produtos básicos e recursos naturais para fomentar sua 

industrialização. A exportação de soja em grãos para a Europa e petróleo para a China refletem o 

gráfico. 

 

5. D 

Podemos perceber no mapa uma intensa concentração litorânea, e nos centros de estados como o Mato 

Grosso, concentrando apenas nas metrópoles.  

 

6. A 

O carvão é considerado a matéria prima que motivou a primeira revolução industrial, que ocorreu na 

Inglaterra. Com a queima do carvão foi possível desenvolver as máquinas a vapor e transformar os meios 

de transporte, que permitiam uma maior circulação de mercadorias e pessoas.  
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7. B 

Para falar de industrialização no Brasil atualmente, é preciso considerar as transformações espaciais que 

trouxeram a agroindústria para grande parte do território brasileiro.  

 

8.  

a) O período principal foi o de JK, anos 50, e se instalaram principalmente no ABC paulista e na zona 

franca de Manaus.   

b) Desde então o Brasil expande e diversifica, investe no setor agrário e tem base da economia nos 

commodites.  

 

9.  

a) Se baseou no modelo urbano industrial desenvolvimentista, que buscava modernizar o Brasil  

b) A urbanização foi acelerada e houveram muitos estímulos de migração a esses polos urbano 

industriais, que significam oferta de emprego. Esse processo acelerado não deu conta de atender 

essa população em termos de infraestrutura e políticas de habitação.  

 

10.  

a) CSN – Companhia Siderurgica Nacional 

b) Volta Redonda – no eixo Rio-São Paulo 

c) Uma elite oligarquica políticoeconomica consolidada, o capital acumulado do café, a infraestrutura 

de transporte para escoamento da produção, e o avanço da cidade do Rio de Janeiro e São Paulo 

em relação as demais.  
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Habilidades do GEP para a universidade 

 

Resumo 

 

A Revolução Industrial transformou a forma de viver e educar. O próprio surgimento da escola 

apresenta uma relação direta com as necessidades da indústria: uma mão de obra qualificada para o trabalho. 

À medida que se adiciona informação à produção industrial, as necessidades exigidas para o trabalhador 

também mudam e, portanto, o que é necessário aprender. Hoje, vivemos em um mundo cada vez mais 

informacional e todo o processo de aprendizagem está repleto de conhecimento, exigindo e fornecendo as 

novas habilidades para o futuro. 

 

Neurodidática 

Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) chegou à 

conclusão de que “o cérebro precisa se mexer para aprender”, isto é, a interatividade do aluno com o que se 

quer aprender é fundamental. Essa nova área do conhecimento é denominada neurodidática e propõe uma 

mudança na metodologia de ensino para substituir as aulas palestradas por suportes visuais, como mapas 

conceituais ou vídeos com diferentes suportes informativos, a exemplo de gráficos interativos que exigem a 

participação do aluno. Para saber um pouco mais, clique aqui. 

 

Habilidades sociais 

O desenvolvimento tecnológico pode levar a sérios problemas éticos. Para resolver esse problema, é 

necessário desenvolver empatia, compaixão e altruísmo, que fazem parte das habilidades sociais que 

precisam ser ensinadas, conforme defende o especialista em robótica, Edson Prestes. Clique na imagem 

abaixo para ler um pouco mais. 

 

 

 

https://www.psicologiasdobrasil.com.br/o-cerebro-precisa-se-emocionar-para-aprender/
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/educacao-360/conhecimento-tecnico-nao-basta-preciso-ensinar-empatia-diz-especialista-em-robotica-23242787
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O futuro do trabalho 

Nesse contexto, o mundo está em uma constante transformação, com um conjunto novo de 

informações surgindo a cada instante. Por isso, é necessário se adaptar e aprender com toda essa inovação, 

mesmo que você não trabalhe na área. Recentemente, se fala muito em bitcoin e nas criptomoedas. Então, 

você só deve aprender sobre criptomoedas se for um economista ou investidor, correto? Não!! A maior 

revolução provocada pelas criptomoedas, e precisamente a bitcoin, não é a moeda em si, mas a tecnologia 

de blockchain, que pode ser utilizada em diversas áreas, de encontros amorosos à geração de energia 

sustentável, do seu jantar à exploração espacial. Para saber um pouco mais, assista ao vídeo abaixo, do 

excelente canal Nerdologia. 

 

 

 

Assim, é importante você aprender sobre esses avanços tecnológicos e pensar na possibilidade de 

uso. A Inteligência Artificial está aí. Saber como uma máquina aprende pode ser uma habilidade fundamental 

no futuro, mesmo que você não vá programar nada. Confira o vídeo abaixo. 

 

 

 

Porém, mais do que prever como será o futuro, é necessário se adaptar rapidamente. Então, não se 

feche para esse conjunto de novas informações que aparecem todo dia. Esteja aberto para essas novas 

habilidades e aprenda muito com elas. 

https://www.youtube.com/watch?v=h87O2xfUSv8
https://www.youtube.com/watch?v=mJeNghZXtMo
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Exercício 

 

Vamos iniciar uma nova tarefa que possa contribuir para o nosso futuro. Por exemplo, a educação 

financeira é algo cada vez mais importante nas nossas vidas. Que tal assistir a alguns vídeos sobre isso no 

YouTube? Mas não se limite a isso. Escolha algo que, no futuro, possa ser importante para você e comece a 

aprender desde agora. 
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Revisão: Independência da América Espanhola e Brasil 

 

Resumo 

 

América Espanhola 

A Espanha exercia um rígido controle sob suas colônias, já que o pacto colonial era muito presente 

nas terras dominadas em território americano, era especialmente rigoroso para evitar a evasão dos metais 

preciosos aqui explorados.  A administração espanhola no continente estava dividida em quatro vice-reinos: 

Vice- Reino da Nova Espanha (México e parte dos Estados Unidos), Vice- Reino de Nova Granada (Colômbia 

e Equador), Vice- Reino do Peru (Peru e Bolívia) e Vice- Reino do Rio da Prata (Paraguai, Uruguai e Argentina). 

A administração era feita em capitanias gerais, que eram em quatro também: Cuba, Guatemala, Chile e 

Venezuela. 

A pirâmide social nos territórios americanos era formada com os Chapetones – nascidos na Espanha 

– que eram os administradores, clérigos e oficiais enviados pela metrópole. Ocupavam o topo da pirâmide, 

seguidos dos criollos que eram filhos de espanhóis brancos nascidos em terras americanas representando a 

elite econômica que controlava os ayuntamientos e cabildos. Abaixo destes, havia os mestiços que eram os 

filhos de espanhóis com indígenas ou negros que eram trabalhadores livres artesãos e pequenos 

comerciantes. E, por fim, havia os escravos negros (sobretudo nas ilhas da América central) e indígenas em 

regime de trabalhos compulsório pela Mita e Encomienda. Na sociedade colonial, a possibilidade de ascensão 

social ela baixíssima. 

No início do século XIX, a América Espanhola vai ter contato com as ideias liberais do Iluminismo, 

fato que influencia as guerras de independência. Veremos que o território sofreu um processo de 

fragmentação, dando origem a jovens repúblicas oprimidas pelo caudilhismo, exploradas por oligarquias 

rurais e presas a uma nova dependência econômica imposta pelo capitalismo industrial inglês. 

Nesse contexto, além disso, a independência das treze colônias e a formação dos Estados Unidos, 

primeiro país soberano do Novo Mundo, tornaram-se o exemplo e a fonte de inspiração para os movimentos 

que lutavam pela emancipação política e pela ruptura do pacto colonial. O regime republicano, baseado no 

pensamento iluminista vai influenciar os movimentos na América Espanhola. 

O principal impacto veio, entretanto com a Revolução Francesa, cujas consequências se fizeram 

sentir tanto na Europa quanto na América. A ascensão de Napoleão Bonaparte e o estabelecimento do 

Bloqueio Continental contra a Inglaterra são fundamentais para entender o processo de independência.  A 

invasão de Portugal pelos franceses rompeu o pacto colonial luso-brasileiro e acelerou a independência do 

Brasil, ao mesmo tempo em que a ocupação da Espanha por Napoleão e a imposição de José Bonaparte 

como rei do país desencadearam as lutas de independência nas colônias da América espanhola. 
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Do que fiz respeito a política interna, é importante lembrar da contradição entre a estrutura 

econômica, dominada elos criollos (partidários do livre comércio), e a estrutura política, controlada pelos 

chapetones (defensores do monopólio metropolitano), que foi também um dos fatores importantes do 

processo de independência. 

Nessa conjuntura, ocorreram uma série de rebeliões, algumas delas com sucesso e outras 

fracassadas.  É interessante notar que a partir de 1815 o processo de independência ganha novo folego. Após 

a derrota de Napoleão e do Congresso de Viana, a Inglaterra, sem a ameaça francesa, passou a apoiar 

efetivamente as rebeliões de independência na América.  Outro aspecto em favor das independências foi, 

além disso, a criação da Doutrina Monroe, opondo-se a qualquer tentativa de intervenção militar, imperialista 

ou colonizadora da Santa Aliança (criada durante o Congresso de Viena) no continente americano. 

É importante destacar que o movimento de independência contou com dois líderes que tiveram 

destaque: Simón Bolivar e José de San Martin, ambos criollos.  Simón Bolívar nasceu em Caracas (atual 

Venezuela) em 1783, e após uma tentativa fracassada de independência junto com Francisco Miranda, liderou 

seu próprio movimento emancipando os atuais países da Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela, Panamá e 

Peru. Morreu em 1830 aos quarenta e sete anos, sua morte até hoje é envolta em suspeitas de 

envenenamento. 

José de San Martín nasceu em 1778 em Yapeyú (atual Argentina).  Estudou em Málaga na Espanha, 

concluindo seus estudos em 1785, lá lutou contra a ocupação napoleônica. Na América, lutou ao lado de 

Bolívar no interior do Peru contra a resistência espanhola. 

 

Pan-Americanismo 
Em 1826, Bolivar convocou os representantes dos países recém-independentes para participarem da 

Conferência do Panamá, cujo objetivo era a criação de uma confederação pan-americana. Ele defendia o 

sonho boliviano de unidade política, o que chocou-se com os interesses das oligarquias locais e com a 

oposição da Inglaterra e dos Estados Unidos, a quem não interessavam países unidos e fortes. Após o 

fracasso da Conferência do Panamá, a América Latina fragmentou-se politicamente em pequenos Estados 

soberanos, governados pelas aristocracias criolla.  

 

América Portuguesa 

A presença da corte no Brasil foi fundamental para a emancipação política brasileira, apesar da 

intenção de D. João não ser a independência, a presença dos Bragança na colônia deu as condições 

necessárias para que processo de emancipação se iniciasse. Com a invasão napoleônica a Portugal, a família 

real transferiu-se para a capital da colônia, escoltados pelos ingleses. O príncipe regente D. João, sua esposa 

Carlota Joaquina e sua mãe a rainha D. Maria I embarcaram de Belém para o Rio de Janeiro junto com 15.000 
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pessoas, entre nobres, empregados, servos e militares. Havia, ainda, uma biblioteca a bordo com mais de 

60.000 livros.  

A família real chegaria em 1808, assinando a abertura dos portos às nações amigas, o que significou 

o fim do pacto colonial. Outra medida aprovada foi a revogação do alvará de 1785, que proibia a criação de 

indústrias e manufaturas, feito pela Rainha D. Maria I. A revogação vinha em um sentido de modernização do 

Brasil, assim como para aumentar a receita do império. Mesmo com a revogação, a indústria foi incipiente no 

Brasil até o meio do século XX, já que os produtos ingleses entravam no Brasil com apenas 15% de impostos, 

devido ao Tratado de Comércio e Navegação, assinado em 1810. Enquanto a Inglaterra pagava apenas os 

15%, os produtos portugueses que pagavam 16% e os de outros países que pagavam 24%, ou seja, inglesas 

de fato tinham vantagens alfandegárias. 

Com a chegada da corte, a cidade do Rio de Janeiro viveu uma série de transformações, muito embora 

as estruturas sociais tenham se mantido intactas. Ocorreram desapropriações dos melhores imóveis no Rio 

de Janeiro para abrigar os nobres vindos de Portugal, as inscrições “P.R.” eram colocados nas portas 

significando Príncipe Regente, e popularmente foram ressignificadas como “Ponha-se na Rua”.  

Outras importantes medidas ocorridas nesse contexto, foram: instalação de sistemas administrativos 

e jurídicos no Rio de Janeiro, com a criação de tribunais e ministérios; a estruturação econômica, com a 

fundação do Banco do Brasil e da Casa da Moeda; os investimentos nas áreas de educação e cultura. Nestas 

duas áreas, podemos destacar a criação de escolas de Medicina, do Jardim Botânico, da Biblioteca Real, da 

Academia Real de Belas Artes e da Imprensa Real. 

Nesse contexto, ainda, Dom João VI incorporou novamente a região de Colônia do Sacramento. 

Posteriormente o território foi nomeado como Província da Cisplatina. 

 Em 1815, devido as determinações do Congresso de Viena que, através do princípio de legitimidade, 

determinavam o retorno das antigas dinastias ao poder, D. João elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e 

Algarve.  Em 1820, iniciou-se em Portugal a Revolução Liberal do Porto, muito importante para a compreensão 

da independência do Brasil. Com as exigências da população portuguesa pelo retorno D. João VI e a 

recolonização do ‘Brasil’, este acaba por retornar à Lisboa. Como não era de interesse das elites brasileiras o 

retorno da dominação colonial, ocorreu uma aliança com D. Pedro I para a Proclamação da Independência. 

Após o ano de 1822, D. Pedro teve uma grande dificuldade em consolidar a independência do Brasil, 

já que sofria grande oposição interna.  O período entre 1822 e 1831 foi marcado por uma grande turbulência 

política e social que marcou o Primeiro Reinado no Brasil. As revoltas contra a independência do Brasil 

começaram antes mesmo do 7 de setembro. No Norte e Nordeste, militares, políticos e civis portugueses não 

reconheciam o governo independente chegando ao enfrentamento armado nas províncias do Grão Pará, 

Maranhão, Piauí e Bahia. 
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Exercícios 
 

1. Sobre a transferência da Corte de D. João VI para o Brasil, o historiador Kenneth Maxwell afirma: Novas 

instituições foram criadas pela coroa portuguesa, e a maioria delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, 

que, assim, assumiu um papel centralizador dentro de uma América portuguesa que antes era muito 

fragmentada no sentido administrativo. Houve resistência a isso, principalmente em Pernambuco, em 

1817. Mas, no final, o poder central foi mantido.  
(Adaptado de Kenneth Maxwell, “Para Maxwell, país não permite leituras convencionais”. Entrevista concedida a Marcos 

Strecker. Folha de São Paulo, 25/11/2007, Mais, p. 5.)  

 

a) Segundo o texto, QUAIS as mudanças suscitadas pela transferência da Corte portuguesa para o Rio 

de Janeiro em 1808?  

b) EXPLIQUE os objetivos do movimento de Pernambuco em 1817. 

 

 

2. Leia o texto a seguir: 

 

A guerra caracterizou e deu visibilidade ao processo de independência na América. Não há como 

duvidar dessa premissa. Primeiro, a elite criolla descobriu a possibilidade de utilizar a guerra como um 

elemento de união interna e, segundo, percebeu que poderia usar sua experiência como um meio capaz 

de encaminhar a América rumo ao Ocidente. Ambos os processos ocorreram numa sequência com 

objetivo de garantir a ordem frente aos conflitos étnicos e políticos, bem como de estabelecer uma 

imagem da América que fosse confiável e promissora, tanto interna quanto externamente. Nem mesmo 

no fim da vida, Simón Bolívar desistiu de encarar a força – e, portanto, a guerra que lhe dava expressão 

– como meio importante para a produção de acontecimentos políticos favoráveis. 
 (FREDRIGO, Fabiana de Souza. “As guerras de independência, as práticas sociais e o código de elite na América do século 

XIX: leituras da correspondência bolivariana”. Varia hist., Belo Horizonte, v. 23, n. 38, Dec. 2007. p. 311).  

 

De acordo como o texto, Simón Bolivar estava preocupado em construir uma imagem da América liberta 

que fosse bem vista aos olhos europeus e aos olhos dos próprios americanos.  

Essa preocupação refletia: 

a) Uma estratégia política orientada pela própria coroa espanhola. 

b) A adequação ao projeto moderno de nações politicamente emancipadas e aptas ao progresso. 

c) Um projeto de articulação política com os Estados Unidos da América, que se simpatizavam com 

as ideias de Bolívar. 

d) Um projeto articulado junto com o Brasil, já que Bolívar também exercia forte influência entre os 

políticos brasileiros. 

e) Uma estratégia política inspirada no “Destino Manifesto”, mas com o objetivo inverso. 
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3. Uma das diferenças essenciais entre a Independência da América Espanhola e a Independência 

Brasileira está no: 

a) modelo político adotado, haja vista que na América Hispânica predominou o modelo republicano, 

enquanto no Brasil adotou-se o modelo monárquico. 

b) modelo de guerra adotado, já que no Brasil a guerrilha foi o modelo de combate adotado no 

processo de independência. 

c) modelo econômico, haja vista que o Brasil, ao contrário da América Espanhola, sofreu um grave 

transtorno na produção agrícola, levando a política colonial ao colapso. 

d) carisma do líder, já que Bolívar tinha menos impacto na consciência da população do que Dom 

Pedro I. 

e) papel do exército, já que, no caso brasileiro, o exército precisou impedir que Portugal retomasse o 

Brasil como sua colônia.  

 

 

4. No início do século XIX, os colonos da América Latina, ainda dominada pelas potências europeias, 

revoltaram-se contra suas metrópoles, lutando pela independência. Dois eventos históricos inspiraram 

fortemente o movimento. Trata-se:  

a) Da Revolução Francesa e da Independência do Brasil  

b) Da Revolução Francesa e da Independência dos Estados Unidos  

c) Da Revolução Mexicana e da colonização da África  

d) Da chegada dos europeus ao Oriente e da emancipação pioneira do Haiti 

e) Da Primavera dos Povos e a revolução do porto. 

 

 

5. “Neste território não poderá haver escravos. A servidão foi abolida para sempre. Todos os homens 

nascem, vivem e morrem livres…” “Todo homem, qualquer que seja sua cor, pode ser admitido em 

qualquer emprego”.  
Artigos 3 e 4 da Constituição do Haiti, assinada por Toussaint L’ Ouverture, 1801.  

 

Lendo o texto acima e associando-o ao processo de independência das Américas espanhola e francesa, 

é possível concluir que: 

a) como no Haiti, em todos os demais movimentos houve uma preocupação dominante com as 

aspirações populares.  

b) a independência do Haiti foi um caso especial nas Américas, pois foi liderada por negros e mulatos.  

c) na mesma década da independência do Haiti, as demais colônias do Caribe alcançaram a 

libertação.  

d) o movimento de independência do Haiti foi inspirado pelo modelo dos Estados Unidos.  

e) a independência do Haiti foi concedida por Napoleão Bonaparte, com base nos princípios liberais. 

 

 

 



 

 

 

 

6 

 

História 

 

6. No início do século XIX, a independência da América Espanhola ocorreu num contexto político 

internacional marcado por fatos. Dentre os fatos que favoreceram a independência da América 

Espanhola, podemos mencionar. 

a) A Revolução Industrial Espanhola. 

b) A derrota dos americanos na guerra de independência dos Estados Unidos. 

c) O Despotismo Esclarecido. 

d) O triunfo do absolutismo de direito divino na Espanha. 

e) As guerras napoleônicas. 

 

 

7. A vinda da Família Real ao Brasil está diretamente ligada ao seguinte episódio:  

a) a adesão portuguesa ao Bloqueio Continental decretado por Napoleão; 

b) o desafio de Portugal ao decreto napoleônico do Bloqueio Continental e sua aliança com a 

Inglaterra; 

c) a habilidade diplomática de D. João que fez aliança com a França e Inglaterra para sair da Europa 

em guerra; 

d) o apoio português às tropas franco-hispânicas para evitar as guerras de independência na 

América; 

e) a articulação entre os fazendeiros de café do Vale do Paraíba e as Cortes portuguesas para a 

independência  do Brasil. 

 

 

8. Eu considero o estado atual da América como quando arruinado o Império Romano. Cada 

desmembramento formou um sistema político, conforme os seus interesses e situação. Nós, que 

apenas conservamos os vestígios do que em outro tempo fomos, e que por outra parte, não somos 

índios, nem europeus, e sim uma meia espécie Entre os legítimos proprietários do país e os usurpadores 

espanhóis.  
(Adaptado de Simon Bolívar, Carta da Jamaica de 1815, em Escritos Políticos. Campinas: Ed. Unicamp, p. 61).  

 

a) Quem foi Bolívar e qual sua importância nos processos de Independência das colônias hispano-

americanas? A qual processo político Bolívar se refere?  

b) De que maneira Bolívar se refere aos criollos no texto? Qual o papel político dos criollos nas 

independências das colônias espanholas? 

  



 

 

 

 

7 

 

História 

 

9. Apesar do Alvará de Liberdade Industrial de 1808, o desenvolvimento industrial brasileiro não ocorreu, 

dentre outros fatores, porque:  

a) a elite agrária, defensora das atividades manufatureiras, não tinha, contudo, expressão política.  

b) a falta de capital anulava as vantagens da excelente rede de transportes e comunicação da 

 época.  

c) o tratado de 1810, com a Inglaterra, limitava nosso esforço industrial, já que oferecia a este país 

forte controle sobre os nossos mercados.  

d) embora com grande mercado e mão-de-obra qualificada, faltava-nos tecnologia.  

e) a manutenção do rígido monopólio colonial impedia o sucesso de nossa industrialização. 

 

 

10. A imagem a seguir, do pintor Jean Baptiste Debret, intitulada "Um funcionário do governo sai a passeio 

com a família", constitui um registro do cotidiano daqueles que habitavam o Rio de Janeiro no tempo 

do governo joanino (1808-1821).  

 

 
 

A partir da observação da gravura e de seus conhecimentos sobre o período:  

a) APRESENTE dois elementos que identificam a posição dos diferentes grupos sociais na hierarquia 

da sociedade da época.  

b) EXPLIQUE por que durante o governo de D. João VI o Rio de Janeiro passou a ser identificado como 

"nova Lisboa".   

 

  



 

 

 

 

8 

 

História 

 

Gabarito 
 

1.  

a) O estabelecimento da Corte Lusitana no Brasil, a partir de 1808, exigiu a criação de órgãos político-

administrativos, como ministérios, a imprensa oficial, o Banco do Brasil, a Casa da Moeda e outros. 

Esse processo representou a constituição de um aparelho de Estado central que assumiu relevante 

papel na independência concretizada em 1822.   

b) A chamada Revolução Pernambucana de 1817 levantou os setores liberais mais radicais, entre civis 

e militares, com o intuito de romper o domínio colonial português e estabelecer uma república 

federativa no país segundo o modelo norte-americano de Estado livre vigente desde 1776. 

 

2. B 

A imagem estável e de um Estado forte teria que ser passada tanto para Europa como para os americanos 

a fim de atrair investimentos dos primeiros e legitimidade no caso dos segundos. 

 

3. A 

A escolha de um regime republicano era uma ruptura com os paradigmas do Antigo Regime, mas, como 

a independência brasileira foi feita pelo príncipe regente, D. Pedro I, não se implementou o regime 

republicano. 

 

4. B 

Os dois eventos deram as bases ideológicas e os exemplos de luta contra o despotismo e emancipação 

nacional, no caso da independência dos Estados Unidos. 

 

5. B 

A revolução haitiana foi uma ruptura total com o sistema colonial. 

 

6. E 

As guerras napoleônicas e os cabildos livres prepararam os criollos para a liderança militar da 

independência 

  

7. B 

A dependência em relação aos ingleses não permitia que Portugal acatasse ao Bloqueio Continental. 

 

8.  

a) Bolívar foi um dos principais líderes criollos no processo de Independência da América espanhola. 

Além de conduzir tropas, elaborou um projeto republicano e pan-americano. No fragmento citado, ele 

se refere ao processo de desmembramento da América em vários países, após a Independência.  

b) No texto, Bolívar refere-se aos criollos como representantes de uma nova identidade, diferentes da 

população de origem exclusivamente indígena ou europeia. Os criollos, como elite econômica e 

política nos processos de independência, lideraram o movimento e deram origem às oligarquias dos 

novos países. 
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9. C  

Os produtos ingleses dominavam o mercado brasileiro dificultando a concorrência.  

 

10.  

a) O pai (branco) à frente dos demais membros da família simboliza a autoridade e o poder dos homens 

sobre as mulheres na sociedade da época. O lugar ocupado pela dona de casa (branca) na fila, atrás 

dos filhos - fossem esses meninos ou meninas - e à frente dos escravos, evidencia, respectivamente, 

seu papel de mãe dos filhos do marido e de administradora de um lar extenso. A mulher branca 

exercia, portanto, o domínio sobre os escravos e as escravas no espaço da casa. As redes de poder 

e hierarquia envolvendo a própria comunidade negra também são perceptíveis na imagem: os 

escravos(as) que aparecem com melhores vestimentas provavelmente desfrutavam uma posição 

vantajosa em relação aos seus pares na hierarquia social. Os pés descalços marcam a condição de 

escravo, diferenciando-os dos libertos e dos livres.   

b) O governo de D. João VI proporcionou uma série de melhorias na cidade do Rio de Janeiro e beneficiou 

os grandes proprietários e comerciantes das capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais 

que, por estarem próximos da Corte, desfrutavam de privilégios, proteção e prestígio social. A política 

joanina gerou um aumento significativo dos impostos para a manutenção da Corte na cidade do Rio 

de Janeiro, que passou a ser identificada como "nova Lisboa", sobretudo por aqueles que habitavam 

as demais regiões do Brasil. Comentava-se que o Rio de Janeiro passara a sediar grupos que 

defendiam os interesses "portugueses" oprimindo os "brasileiros" do restante do país. Sendo assim, 

o domínio político da colônia passara de Lisboa para o Rio de Janeiro. A Revolução Pernambucana 

de 1817 constitui um exemplo de tal insatisfação.  
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Imperialismo e Primeira Guerra 

 

Resumo 

 

O Imperialismo 

Durante o século XIX desenvolveu-se um processo de conquistas sobre a África e Ásia, denominado 

Neocolonialismo ou Imperialismo. Outras formas de dominação foram praticadas na América também. No 

caso africano, praticamente todo o continente africano foi conquistado - com exceção à Etiópia e a Libéria. O 

termo “Imperialismo” faz referência a uma “Era de Impérios” e consistiu num tipo de política expansionista 

das principais nações europeias, que tinha por objetivo a busca de mercado consumidor, de mão de obra 

barata e de matérias-primas para o desenvolvimento das indústrias ou, pelo menos, hibridismos culturais.  

O Neocolonialismo foi a principal expressão do imperialismo, forma assumida pelo capitalismo a 

partir da Segunda Revolução Industrial. O domínio das potências europeias e dos Estados Unidos não foi 

apenas econômico, mas também político, militar, e social, impondo à força um novo modelo de organização 

do trabalho, que pudesse garantir principalmente a extração de minérios para as indústrias da Europa. A 

violência militar e a exploração do trabalho, somam-se às imposições sociais, incluindo a disseminação do 

cristianismo entre os povos nativos, num processo de aculturação 

Um dos marcos sobre a nova forma de colonização ocorreu na recém unificada Alemanha, quando a 

Conferência de Berlim (1884-1885) redefiniu as novas regras de partilha do continente africano entre as 

potências europeias: a África teve seu território rasgado e repartido entre estas. Na Ásia, o território 

imperialista mais disputado era a China e sua grandeza lhe custou caro: os europeus controlavam a maior 

parte dos portos chineses, destacando-se os de Hong-Kong, Xangai e Porto Arthur. Em um contexto de 

Segunda Revolução Industrial, o imperialismo foi motivado fundamentalmente pela busca por mercados 

consumidores para os produtos industrializados, pela busca por matéria-prima para as indústrias em 

acelerado crescimento. O domínio da África e da Ásia se deu de diversas formas: a dominação política e 

econômica direta (os próprios europeus governavam); e a dominação política e econômica indireta (as elites 

nativas governavam).  

Para legitimar o domínio imperialista europeu, utilizou-se uma série de teorias raciais em voga no 

século XIX. As que mais se destacaram foram o e o darwinismo social, onde aplicou-se conceitos da biologia 

para pensar as sociedades. O domínio colonial era legitimado por este tipo de teoria e pelo argumento de que 

cabia aos europeus o dever de fazer tais sociedades evoluírem. Era o chamado “fardo do homem branco”. 

Havia, além disso, a ideia de missão civilizatória. O argumento era de havia uma raça superior branca europeia 

que levaria a civilização para os povos ‘atrasados’. Segundo este discurso, o europeu era o modelo ideal/ 

padrão de sociedade, no qual as outras sociedades deveriam se espelhar. Hoje, evidentemente, sabemos que 

o evolucionismo social e o darwinismo social não possuem nenhum embasamento ou legitimidade científica, 
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mas no contexto histórico do século XIX foram ativamente utilizados para legitimar o imperialismo, ou seja, a 

submissão, o domínio e a exploração de continentes inteiros. 

 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

No período de 1914 a 1919 o mundo viveu os impactos da Grande Guerra, também conhecida como 

Primeira Guerra Mundial. Esse conflito trouxe importantes consequências e alterou a ordem geopolítica 

mundial, a partir da fragmentação dos grandes impérios e o surgimento de novos países. Apesar de ter 

eclodido no início do século XX, suas raízes residem no século XIX. A Segunda Revolução Industrial contou 

com a participação de países como os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha, que passaram a concorrer 

com as outras potências industrializadas por novos mercados, principalmente na África e na Ásia. Esse 

fenômeno ficou conhecido como Imperialismo ou Neocolonialismo. As disputas por territórios decorrentes 

do Imperialismo podem ser consideradas uma das causas para as tensões que levaram a Primeira Guerra 

Mundial. Podemos dizer que o Imperialismo foi um dos principais fatores que motivaram a eclosão da Grande 

Guerra mas, no entanto, não foi o único. É importante lembrar, além disso, que o panorama de tensões se 

constrói lentamente.  

Movimentos caracterizados pelo nacionalismo exacerbado, como o pan-eslavismo e o 

pangermanismo também contribuíram para aumentar as tensões entre os países europeus.Com a Unificação 

Alemã, a antiga hegemonia industrial inglesa começou a ser ameaçada. Os alemães conseguiram em um 

curto período consolidar um grande desenvolvimento industrial rompendo com a tradicional hegemonia 

britânica. Sentindo-se ameaçados, os britânicos saíram de seu isolamento político para firmarem acordos 

com a França. Esta, por sua vez, havia sido obrigada a ceder as importantes regiões da Alsácia Lorena à 

Alemanha, após a derrota na guerra franco-prussiana, ocorrida no processo de unificação alemã. Tal episódio 

gerou o que chamamos de revanchismo francês.  

Outro campo de disputas concentrava-se na região dos Bálcãs. Em fins século XIX, o Império Turco 

Otomano perdia o controle sobre a região e dava espaço para que várias nações independentes, fruto do 

crescente nacionalismo verificado na Europa. Observando o desmembramento dos territórios, algumas 

potências vizinhas prontamente manifestaram interesse em impor seus interesses políticos naquele lugar. De 

um lado, a Rússia apoiou os movimentos pan-eslavistas que defendiam a formação de uma única nação entre 

os povos eslavos. Havia, por parte dos russos, o desejo de consolidar influência política e econômica na 

região. Por outro lado, o Império Austro-Húngaro, com o apoio alemão, desejava construir uma estrada de 

ferro ligando as cidades de Berlim e Bagdá através do território balcânico.  
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Diante deste quadro de tensão, começaram a se formar políticas de alianças secretas. Iniciou-se um 

período conhecido como Paz Armada, onde as nações, diante das crescentes tensões, investiam em recursos 

bélicos. Surgiram dois grandes blocos de alianças: a tríplice aliança, formada por Alemanha, Império Austro-

Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, composta pelo Império Russo, Inglaterra e França. O estopim da guerra 

foi atribuído ao assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, na Bósnia. O 

atentado acionou o sistema de alianças, dando início a um conflito armado. 

No princípio, a guerra assumiu o caráter de “movimento”, isto é, o deslocamento de tropas e os 

ataques rápidos e fulminantes (isso abrangeu os dois primeiros anos da guerra). A partir de 1916, a guerra 

assumiu o caráter de “posição”, ou seja, buscava-se preservar as regiões ocupadas por meio do 

estabelecimento de posições estratégicas. Para tanto, a forma de combate adequada era a das trincheiras. 

Os soldados entrincheirados sofriam, impotentes, bombardeios e lançamento de gases venenosos, como a 

iperita (gás mostarda). Além disso, a umidade e o frio acabavam trazendo várias doenças, como o pé-de-

trincheira, que provocava o apodrecimento dos pés, entre outros danos. Nesse novo contexto, os Estados 

Unidos passou a conceder empréstimos às nações da Entente. Em um curto espaço do tempo, as nações 

europeias necessitavam de enormes quantidades de alimentos e armas para o conflito. Mesmo que 

permanecendo neutro, o governo norte-americano exportava seus produtos apenas às nações integrantes da 

Tríplice Entente. 

Tais projeções mudariam de rumo no ano de 1917. Naquele ano, os russos abandonaram a Tríplice 

Entente com o desenvolvimento da Revolução Russa. Para as potências centrais, essa seria a oportunidade 

ideal para vencer o conflito. Não por acaso, os alemães puseram em ação um ousado plano de atacar as 

embarcações que fornecessem mantimentos e armas para a Inglaterra. Nesse contexto, navios 

norteamericanos foram alvejados pelos submarinos da Alemanha.  

Nesse momento a neutralidade norte-americana se tornava insustentável por duas razões 

fundamentais. Primeiramente, porque a perda das embarcações representava uma clara provocação que 

exigia uma resposta mais incisiva do governo americano. Além disso, a saída dos russos aumentava o risco 

da Tríplice Entente ser derrotada e, consequentemente, dos banqueiros estadunidenses não receberem as 

enormes quantidades de dinheiro emprestado aos países em guerra.  

No dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra contra os alemães e seus aliados. 

Um grande volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra foram utilizados para que a vitória da 

Entente fosse assegurada. Em pouco tempo, as tropas alemãs e austríacas foram derrotadas. Em novembro 

de 1918, o armistício de Compiègne acertou a retirada dos alemães e a rápida vitória da Tríplice Entente. Ao 

final da guerra, o Tratado de Versalhes impôs à Alemanha vultosas medidas de reparação pelos danos 

causados pela guerra. Tais medidas vão contribuir posteriormente para ascensão do Nazismo na Alemanha. 
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Exercícios 

 

1. Observe o mapa 

 

 

 

O mapa retrata a África partilhada por países europeus em um processo conhecido como imperialismo.   

a) Analise as repercussões desse processo de desenvolvimento do capitalismo desde o final do 

século XIX.   

b) Relacione os impactos desse processo sobre as origens da Primeira Grande Guerra Mundial. 
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2. Não há livro didático, prova de vestibular ou resposta correta do Enem que não atribua a miséria e os 

conflitos internos da África a um fator principal: a partilha do continente africano pelos europeus. Essas 

fronteiras teriam acotovelado no mesmo território diversas nações e grupos étnicos, fazendo o caos 

imperar na África. Porém, guerras entre nações rivais e disputas pela sucessão de tronos existiam 

muito antes de os europeus atingirem o interior da África. Graves conflitos étnicos aconteceram 

também em países que tiveram suas fronteiras mantidas pelos governos europeus. É incrível que uma 

teoria tão frágil e generalista tenha durado tanto – provavelmente isso acontece porque ela serve para 

alimentar a condescendência de quem toma os africanos como “bons selvagens” e tenta isentá-los da 

responsabilidade por seus problemas. 
NARLOCH, Leandro. Guia politicamente incorreto da história do mundo, 2013. Adaptado. 

 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que: 

a) as desigualdades sociais e econômicas no mundo atual originam-se exclusivamente das 

contradições materiais do capitalismo. 

b) o conhecimento histórico que privilegia a “óptica dos vencidos” apresenta um grau superior de 

objetividade científica. 

c) na relação entre diferentes etnias, o etnocentrismo é um fenômeno antropológico exclusivo dos 

países ocidentais modernos. 

d) para explicar a existência dos atuais conflitos étnicos na África, é necessário resgatar os 

pressupostos da ideologia colonialista. 

e) a tese filosófica sobre um “estado de natureza” livre e pacífico é insuficiente para explicar os 

conflitos étnicos atuais na África. 
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3. Em nome do direito de viver da humanidade, a colonização, agente da civilização, deverá tomar a seu 

encargo a valorização e a circulação das riquezas que possuidores fracos detenham sem benefício 

para eles próprios e para os demais. Age-se, assim, para o bem de todos. (...) [A Europa] está no 

comando e no comando deve permanecer. 
Albert Sarrault, Grandeza y servidumbres coloniales Apud Hector Bruit, O imperialismo, 1987, p. 11. 

 

A partir do fragmento, é correto afirmar que 

a) a partilha afro-asiática da segunda metade do século XIX, liderada pela Inglaterra e França, fruto da 

expansão das relações capitalistas de produção, garantiu o controle de matérias primas 

estratégicas para a indústria e a colonização como missão civilizatória da raça branca superior. 

b) o velho imperialismo do século XVI foi produto da revolução comercial pela procura de novos 

produtos e mercados para Portugal e Espanha que, por meio do exclusivo metropolitano e do direito 

de colonização sobre os povos inferiores, validando os super lucros da exploração colonial. 

c) o novo imperialismo da primeira metade do século XIX, na África e Oceania, consequência do 

capitalismo comercial, impôs o monopólio da produção colonial, em especial, para a Grã- Bretanha 

que, de forma pacífica, defendeu o direito de colonização sobre os povos inferiores. 

d) o colonialismo do século XVI, na África e Ásia, tornou essas regiões fontes de matérias primas e 

mercados para a Europa, em especial, Alemanha e França, que por meio da guerra, submeteramos 

povos inferiores e promoveram a industrialização africana. 

e) a exploração da África e da Ásia na segunda metade do século XVII, pelas grandes potências 

industriais, foi um instrumento eficaz para a missão colonizadora daquelas áreas atrasadas e 

ampliou o domínio europeu em nome do progresso na medida em que implantou o monopólio 

comercial. 
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4. Leia os documentos a seguir: 

           

Os camponeses partem para o front com incrível entusiasmo; e as classes superiores da sociedade, 

quer sejam liberais ou conservadoras, os aclamam, desejando-lhes boa sorte […] Habitualmente, os 

camponeses sentiam que não tinham nada a fazer a não ser beber; mas agora não é mais assim. É 

como se a guerra lhes desse uma razão para viver […] No ardor dos soldados russos se percebe o 

entusiasmo que agita o coração dos antigos mártires se lançando para a morte gloriosa.  
LE BON, Gustave. 1916 apud JANOTTI, Maria de Lourdes. A Primeira Guerra Mundial. O confronto de imperialismos. São 

Paulo: Atual, 1992. p.17.                

 

Após um ano de massacre, o caráter imperialista da guerra cada vez mais se afirmou; essa é a prova 

de que suas causas encontram-se na política imperialista e colonial de todos os governos responsáveis 

pelo desencadeamento desta carnificina. […] Hoje, mais do que nunca, devemos nos opor a essas 

pretensões anexionistas e lutar pelo fim desta guerra […] que provocou misérias tão intensas entre os 

trabalhadores de todos os países.    
CONFERÊNCIA DE ZIMMERWALD - 5 a 8 de setembro de 1915. Apud JANOTTI, Maria de Lourdes. A Primeira Guerra 

Mundial. O confronto de imperialismos. São Paulo: Atual, 1992. [Adaptado].    

 

No início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), estabeleceu-se, sobretudo na Europa, uma disputa 

de ideias em torno do envolvimento nesse conflito. Com base na leitura de cada um dos documentos, 

explique as posições assumidas sobre a participação na guerra. 
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5. Três décadas – de 1884 a 1914 – separam o século XIX – que terminou com a corrida dos países 

europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa – do 

século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do Imperialismo, da quietude 

estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. 
ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo Cia. das Letras, 2012. 

 

O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que  

a) difundiu as teorias socialistas.  

b) acirrou as disputas territoriais.  

c) superou as crises econômicas.  

d) multiplicou os conflitos religiosos.  

e) conteve os sentimentos xenófobos. 

 

 

6. A Primeira Guerra Mundial não resolveu nada. As esperanças que gerou - de um mundo pacífico e 

democrático de Estados-nação sob a liga das nações; de um retorno à economia mundial de 1913; 

mesmo (entre os que saudaram a revolução russa) de capitalismo mundial derrubado dentro de anos 

ou meses por um levante dos oprimidos - logo foram frustradas. O passado estava fora de alcance, o 

futuro fora adiado, o presente era amargo, a não ser por uns poucos anos passageiros em meados da 

década de 1920.              
ERIC J. HOBSBAWM. "A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991)". São Paulo: Companhia das Letras, 1995.    

 

O período entre-guerras (1919-1939) começou com uma combinação de esperança e ressentimento. 

Diversos acordos foram impostos pelos Estados vencedores aos derrotados. O mais conhecido deles 

é o Tratado de Versalhes de 1919. Outros tratados complementares também foram assinados e 

igualmente tiveram grande importância para a geopolítica mundial. Indique duas transformações na 

geopolítica mundial decorrentes desses tratados complementares. Em seguida, cite dois países que 

foram submetidos a eles. 

 

 

7. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre 1914 e 1918, que 

envolveu quase todo o continente europeu e várias outras regiões do mundo. Sobre esse conflito é 

correto afirmar que:  

a) a disputa por regiões coloniais acirrou as rivalidades entre as grandes potências, levando ao fim 

grandes alianças, como é o caso do desmantelamento da Tríplice Entente.  

b) a chamada “paz armada” foi imposta ao final do conflito, quando os países europeus já se 

encontravam desgastados com a guerra, com o objetivo de cessar os combates e evitar novos 

conflitos.  

c) a entrada dos Estados Unidos, com seu apoio econômico e militar, ao lado da Entente, foi 

fundamental para a derrota da Tríplice Aliança.  

d) o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império 

austríaco, juntamente com a Rússia, a declarar guerra à Sérvia, dando início ao conflito.  

e)  ao final do conflito, a Alemanha impôs à França a devolução dos territórios da Alsácia-Lorena, ricos 

em minério de ferro e carvão. 
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8. Este livro não pretende ser um libelo nem uma confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte 

não é uma aventura para aqueles que se deparam face a face com ela. Apenas procura mostrar o que 

foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra.  
  Erich Maria Remarque, Nada de novo no front. São Paulo: Abril, 1974 [1929], p.9.    

 

Publicado originalmente em 1929, logo transformado em best seller mundial, o livro de Remarque é, em 

boa parte, autobiográfico, já que seu autor foi combatente do exército alemão na Primeira Guerra 

Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918. Discuta a ideia transmitida por “uma geração de homens que, 

mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra”, considerando:  

a) As formas tradicionais de realização de guerras internacionais, vigentes até 1914 e, a partir daí, 

modificadas.   

b) A relação da guerra com a economia mundial, entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras 

do século XX.   

 

 

9. Leia o texto para responder à questão.  

 

A humanidade sobreviveu. Contudo o grande edifício da civilização desmoronou nas chamas da guerra 

[…] Para os que cresceram em 1914 o contraste foi tão impressionante que se recusaram a ver qualquer 

continuidade com o passado. Paz significava “antes de 1914”. […] depois disso veio algo que não 

merecia esse nome. Era compreensível. Em 1914, não havia grande guerra fazia um século.  

HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 2ª Edição, 1995, 

p.30-31.  

 

Do conjunto de mudanças mundiais decorrente do conflito mencionado no texto, destaca-se a/o:  

a) transformação do mapa-múndi, que incorporou ao desenho da Europa uma nova geopolítica, fruto 

das deliberações e dos tratados dos países vencedores.  

b) concepção de fronteira, que se tornou sinônimo de conflito armado em regiões onde o sentimento 

de orgulho étnico e de revanchismo foi superado.  

c) conceito de humanidade, que passou a associar a ideia corrente de superioridade racial aos 

projetos nacionalistas de regimes totalitários.  

d) ideia de civilização, que incorporou o conceito cristão de igualdade, pelo qual a paz pressupunha a 

não intervenção nas nações amigas.  

e) definição de Estado, que abandonou as práticas autoritárias de regimes totalitários rejeitando 

possíveis comparações com o passado imperialista. 
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10. “As lâmpadas estão se apagando na Europa inteira. Não as veremos brilhar outra vez em nossa 

existência." Sobre essa frase, proferida por Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-

Bretanha, em agosto de 1914, pode-se afirmar que exprime:  

a) a percepção de que a guerra, que estava começando naquele momento e que iria envolver toda a 

Europa, marcava o fim de uma cultura, de uma época, conhecida como a Belle Époque;  

b) a desilusão de quem sabe que a guerra, que começava naquele momento, entre a Grã-Bretanha e a 

Alemanha, iria sepultar toda uma política de esforços diplomáticos visando a evitar o conflito;  

c) a compreensão de quem, por ser muito velho, consegue perceber que também aquela guerra, 

embora longa e sangrenta, iria terminar um dia, permitindo que a Europa voltasse a brilhar;  

d) a ilusão de que, apesar de tudo, a guerra que estava começando iria, por causa de seu caráter mortal 

e generalizado, ser o último grande conflito armado a envolver todos os países da Europa;  

e) a convicção de que à guerra que acabava de começar, e que iria envolver todo o continente europeu, 

haveria de suceder uma outra, a Segunda Guerra Mundial, antes de a paz definitiva ser alcançada 
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Gabarito 

 

1.  

a) A partilha da África levou ao fortalecimento das potências europeias, mais especialmente Inglaterra 

e França. O capitalismo entra em sua fase monopolista, aproveitando-se da disponibilidade de 

matérias-primas, mercados consumidores e mercados de trabalho provenientes das colônias 

africanas.    

b) Para além de uma série de outros conflitos que acabaram por contribuir para a eclosão da Primeira 

Guerra Mundial destaca-se o clima de disputa em torno da partilha da África, bem como de sua 

expansão para a Ásia. A Alemanha, pouco beneficiada com a partilha de territórios e incomodada 

com a expansão inglesa, buscou se fortalecer estendendo sua área de influência à Europa central.  

  

2. E  

É preciso compreender o cenário atual da África levando em consideração não as consequências do 

Imperialismo para o continente, mas também as disputas ali existentes antes da chegada do Europeu.  

 

3. A  

A motivação econômica e a justificativa ideológica tornaram possíveis a consolidação do Imperialismo.  

 

4. No caso do primeiro documento, datado de 1916, expressa-se uma posição favorável à participação no 

conflito, em acordo com o princípio nacionalista. Para os nacionalistas, a guerra associava-se à defesa 

da Pátria, o que exigia a unidade do povo para defender os interesses internos. Nesse sentido, os 

nacionalistas atribuíram ao combate um caráter positivo e saneador, inclusive moral. No interior dessa 

atribuição, o soldado era visto como um herói e o entusiasmo articulava-se a um sentimento de dever 

para com a pátria que, por sua vez, preenchia de sentido a vida do combatente. No caso do segundo 

documento, datado de 1915, a posição é contrária à guerra, sendo a expressão de um princípio socialista. 

Mesmo considerando as tensões internas ao movimento e a existência de alguns socialistas que 

apoiavam a participação no conflito, a guerra é interpretada, neste documento, como um sintoma da 

disputa imperialista e como um entrave aos interesses dos trabalhadores.   

 

5. B  

Tais disputas das potências Europeias por territórios no continente africano e asiático contribuíram 

para o cenário de tensão que vai culminar na primeira guerra mundial. 
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6. Duas das transformações:  - desaparecimentos de impérios centrais multiétnicos e pluriculturais, como 

o austro-húngaro e o turco-otomano.  - surgimento de novos Estados no leste europeu: Tchecoslováquia, 

Polônia, Iugoslávia, além da Áustria e da Hungria, separadas uma da outra.  - entrega de territórios 

anteriormente turcos ao Reino Unido (Palestina, Jordânia e Mesopotâmia) e à França (Líbano e Síria) pela 

Liga das Nações.  - reforço da política de isolamento imposta à Rússia, com a criação de um cordão 

sanitário, formado também por países surgidos da desagregação do império austro-húngaro.  Dois dos 

países:  - Áustria - Hungria  - Bulgária - Turquia 

 

7. C  

A entrada efetiva dos Estados Unidos, em 1917, foi decisiva para o fim do conflito e a vitória da Tríplice 

Entente. Um grande volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra foram utilizados para que a 

9 História vitória da Entente fosse assegurada. Em pouco tempo, as tropas alemãs e austríacas foram 

derrotadas. Em novembro de 1918, o armistício de Compiègne acertou a retirada dos alemães e a rápida 

vitória da Tríplice Entente. 

 

8.  

a) Antes da Primeira Guerra Mundial as batalhas eram caracterizadas por “guerras de movimento”, com 

o deslocamento de grande contingente humano, com armas pessoais e enfrentamentos “corpo-a-

corpo” nos quais os indivíduos eram decisivos. Com o avanço da tecnologia bélica durante a Primeira 

Guerra Mundial, houve grande modificação nos conflitos, com a percepção de que as armas de 

destruição em massa é que determinavam as possibilidades de vitória, com a destruição da 

infraestrutura inimiga e não necessariamente com a eliminação do exército adversário.    

b) A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que tem forte relação ao momento vivido pelo capitalismo 

do final do século XIX e início do XX, pois um dos principais motivos geradores do conflito foi a disputa 

imperialista entre as nações europeias, envolvidas no neocolonialismo com o objetivo de explorarem 

matéria-prima, mão de obra barata e garantir mercado consumidor, instalando suas indústrias e 

ampliando o poderio econômico. Portanto foi a expansão do capitalismo em sua fase imperialista, 

com intensa disputava por territórios na África e Ásia que deu origem à Grande Guerra. 

 

9. A  

Com o fim da guerra, em 1918, muitas mudanças ocorreram, não só políticas, mas também geográficas: 

impérios deixaram de existir, além do surgimento de vários países 

 

10. A  

A frase de Grey, proferida apenas um mês após o início da Primeira Guerra, revela a percepção do 

potencial destrutivo desta que colocava em ameaça todo o progresso da civilização ocidental. 

Paradoxalmente, foi esse progresso, sobretudo no campo industrial, que viabilizou a invenção das armas 

cada vez mais potentes utilizadas na Primeira Guerra. 
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Revisão Geral de Brasil Colonial 

 
 

Resumo 
 
 

O início da colonização – século XVI 

A ocupação do território 

Os primeiros exploradores portugueses, ao chegarem no século XVI se instalaram na faixa litorânea, 

percorrendo o que hoje conhecemos como a região nordeste. Pela importância dada à Portugal ao comércio 

com as Índias, os primeiros anos de ocupação apresentaram uma economia essencialmente extrativista, 

muito voltada para o pau-brasil, que era coletado pelos índios em um regime de escambo, ou seja, o trabalho 

era pago em objetos, como armas, machados e varas de pesca, o que era uma novidade para os índios já 

que estes não conheciam o manuseio dos metais. 

A ocupação portuguesa se tornou organizada apenas em 1530, com a chegada de Martim Afonso de Souza 

e um grupo de colonos que estabeleceram vilas e, em 1534, com a criação das 15 capitanias hereditárias. 

Apesar deste modelo de ocupação já ser utilizado por Portugal em suas ilhas no oceano atlântico, no Brasil, 

apenas duas capitanias prosperaram, as de Pernambuco e a de São Vicente, que se desenvolveram graças 

ao plantio da cana-de-açúcar. 

Como a primeira região a ser amplamente ocupada tanto por causa da capital Salvador, como pelo cultivo 

do açúcar, o nordeste recebeu uma infraestrutura administrativa e militar mais efetiva. A população da 

região também era superior as outras, pois era onde os engenhos mais se desenvolviam. Tendo em vista 

esse crescimento, é natural que os colonos locais necessitassem de alimentos, logo, a pecuária foi 

desenvolvida como uma economia auxiliar, que também ajudou na própria expansão territorial portuguesa.  

Vale destacar que, ainda no século XVI, por ter iniciado a ocupação no nordeste, foi através desta região que 

os portugueses iniciaram a exploração, defesa e conquista das terras. O norte do Brasil, por exemplo, foi 

várias vezes invadido por outros reinos, logo, Portugal via a necessidade de ampliar a ocupação para toda a 

colônia. Para essa empreitada, a bacia hidrográfica foi uma aliada dos portugueses, o próprio Rio Amazonas 

se tornou fundamental, sendo instalados em suas margens muitas missões católicas para a catequização 

de índios, formação de aldeamentos indígenas e construção de diversos fortes no curso do rio e seus 

afluentes. 
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França Antártica 

Em 1555 a primeira empreitada patrocinada pela coroa francesa tem destino a Baía de Guanabara. 

Liderados por Durand de Villegnon 600 colonos franceses católicos e protestantes começaram uma colônia 

no atlântico sul. A colônia tinha o objetivo de participar do comércio de especiarias com os nativos, que era 

exclusivo dos portugueses. Os colonos passaram por diversas dificuldades, como doenças e fomes, o que 

gerou inúmeras deserções dos franceses para as tribos indígenas, Villegnon chegou a proibir o contato e a 

união entre franceses e indígenas. 

Dois anos depois chegam mais colonos, mas, desta vez somente protestantes, que chegaram a refletir os 

conflitos religiosos da metrópole na colônia, assim a empreitada fracassa e, em 1565,  portugueses 

liderados por Estácio de Sá, em companhia de José de Anchieta retomaram a região e fundaram a cidade de 

São Sebastião do Rio de Janeiro. 

 

O tráfico negreiro e as escravidões 

Inicialmente foi usada a mão de obra indígena em regime de escravidão, o que gerou enormes rendas para 

os bandeirantes paulistas, que vendiam os indígenas aos senhores de engenho de todo o litoral. Porém, a 

mortandade, a resistência indígena, a dificuldade na adaptação dos nativos ao serviço (já que estes não 

trabalhavam em regime de plantation), as guerras contra outras tribos, as restrições da igreja à prática 

dificultaram a manutenção desse tipo de trabalho, crescendo assim o tráfico de africanos escravizados.  

A escravidão de negros africanos se tornou a base do desenvolvimento econômico brasileiro uma 

importante questão social, tanto no período de colonização, quanto no império. Durante os mais de três 

séculos que esteve em vigor a escravidão no Brasil, homens e mulheres negros foram forçados a 

trabalharem em engenhos, lavouras, minas e até mesmo em guerras, sobrevivendo na precariedade e sendo 

tratado como um objeto de posse de um Senhor. 

A resistência contra a escravidão no Brasil é digna de citação, sua organização e defesa eram 

extraordinárias. Os quilombos, por exemplo, eram comunidades negras localizadas no interior brasileiro 

onde os escravizados encontravam refúgios longe dos trabalhos forçados para praticar sua cultura e 

religião. Ao contrário do que muitos pensam, os quilombos não viviam em completo isolamento, visto que, 

muitas vezes comercializavam com colonos de outras regiões. 

 

A formação da União Ibérica 

A crise que gerou a união das duas coroas começa em 1578. Lutando em uma batalha na região de Alcácer-

Quibir (Marrocos) contra os árabes, o jovem rei D. Sebastião acabou desaparecendo no deserto, deixando o 

trono vago. Assim, tendo em vista que o rei não havia deixado herdeiros, o Cardeal D. Henrique, seu tio avô, 

assumiu o trono lusitano. No entanto, a dinastia de Avis estava com os dias contados, já que D. Henrique 

não poderia deixar herdeiros. 
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Assim, em 1580, com a morte de D. Henrique, novamente o trono em Lisboa fica vazio, mas, desta vez, 

sendo assumido por Filipe II, rei da Espanha, neto de D. Manoel I e o mais próximo na linha sucessória. 

Mesmo sendo impopular, o rei foi aceito pelos nobres e burgueses de Portugal, já que o monarca não tardou 

em assinar o Tratado de Tomar, em 1581, dando exclusividade para navios portugueses no comércio com 

as colônias e mantendo as autoridades metropolitanas e coloniais do Estado português.  

Em 1640 os portugueses retomaram o domínio político sobre Portugal com o período conhecido como a 

Restauração, onde sobem ao poder os Bragança, que expulsam a presença espanhola da metrópole e da 

colônia. A restauração surgiu depois de Portugal se aliar com a República das Províncias Unidas (Países 

Baixos) para terminar com a União. Assim os portugueses retomaram o poder com o rei D. João IV. 

 

A expansão territorial e a descoberta do ouro - Século XVII 

Brasil Holandês 

Em 1624, os holandeses chegaram a dominar Salvador por um ano, mas foram logo expulsos e, em 1630, 

ocuparam a cidade de Olinda, onde instalaram um governo no local, liderado pelo Conde Maurício de 

Nassau. O fim da dominação holandesa veio com o desgaste das relações entre Portugal e Holanda, que 

acabaram juntos com a dominação espanhola, mas agora disputavam as terras em Pernambuco. Em 1654, 

os portugueses conseguiram reaver a região com a ajuda dos ingleses, no entanto o açúcar começava a 

perder a importância na Europa, gerando uma crise na economia colonial. 

 

Entradas e Bandeiras 

Por outro lado, as missões jesuíticas no sul do Brasil e no recôncavo baiano também tiveram um papel 

expressivo no processo de interiorização e proteção das fronteiras ao sul, norte e oeste. As missões 

jesuíticas catequizaram índios, formando aldeamentos e juntando forças defensivas para a coroa. Um dos 

pontos de interesse e defesa de fronteira, por exemplo, foi a Colônia do Santíssimo Sacramento, no sul, 

fundada por D. Manuel Lobo, capitão-mor do Rio de Janeiro, em 1680. 

Outra importante atividade colonial para a expansão e defesa do território foi o chamado bandeirismo, que 

eram expedições realizadas por particulares que visavam a descoberta de metais preciosos e a captura de 

nativos para a escravização. Contudo, durante as expedições os bandeirantes traziam tudo de valor que 

podiam encontrar. Outra atividade muito semelhante era a das chamadas “entradas”, composta por 

aventureiros financiados pela própria Coroa, que eram imbuídos da exploração e povoamento do território. 

A atividade bandeirante marcou profundamente a história da interiorização e povoamento do Brasil, tanto de 

forma negativa com o extermínio e exploração de milhares de indígenas como positivas como a descoberta 

do ouro em Minas Gerais. No entanto, os bandeirantes, as missões jesuíticas e a pecuária contribuíram para 

expansão do território, cujos limites foram consolidados pelo Tratado de Madri, em 1750 e também para a 

tão desejada descoberta de metais preciosos na região central do Brasil, iniciando, assim, o chamado ciclo 

do ouro. 
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Revoltas nativistas no XVII 

As revoltas nativistas no Brasil ocorreram principalmente entre o meio do século XVII e o século XVIII, 

período que Portugal decidiu manter um controle maior sobre a colônia. Cada revolta tem suas motivações 

particulares, no entanto o que podemos identificar em quase todas são críticas ao aumento de preços de 

produtos básicos e aumento de impostos ou taxas, o que foi comum na sociedade mineradora. 

A Revolta de Beckman leva o nome de seu líder, Manuel Beckman e foi capitaneada por fazendeiros e 

comerciantes contra a Companhia de Comércio Geral do Maranhão, que monopolizava o comércio na 

capitania desde 1682. Cansados dos altos preços, principalmente da mão de obra escrava, os revoltosos 

saquearam um armazém da companhia, expulsaram os jesuítas e tomaram o poder na capitania em 

fevereiro de 1684. Portugal reagiu mandando um novo governador, a repressão foi intensa e Beckman, seu 

irmão (Tomás Beckman) e Jorge Sampaio foram condenados a forca. 

 

O ciclo do ouro - século XVIII 

A sociedade colonial e a exploração do ouro 

O ouro achado no Brasil, inicialmente, era o chamado ouro de aluvião, encontrado facilmente nos leitos e 

nas margens dos rios. A exploração do ouro impulsionou a vinda de inúmeros imigrantes portugueses para 

o Brasil, com o objetivo de explorar minas, o que gerou conflitos com os bandeirantes. Esses conflitos entre 

bandeirantes e forasteiros ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas. 

Com a derrota dos bandeirantes, a região das minas passou completamente para a administração da Coroa 

portuguesa. Dentre as formas de controle metropolitano, podemos mencionar a criação da Intendência das 

Minas e das Casas de Fundição. Existia ainda uma série de impostos metropolitanos, sendo o mais 

importante o “quinto”, que recolhia um quinto da produção das minas para a coroa. 

Assim, podemos perceber que o ouro fez profundas mudanças no ambiente das vilas mineradoras e na 

região sudeste, que cresceu durante o século XVIII e início do XIX, chegando a provocar uma mudança do 

eixo econômico colonial e a transferência da capital para o Rio de Janeiro, que ficava mais perto das zonas 

mineradoras e possuía um importante porto para escoar o ouro. 

Através da Revolta de Felipe dos Santos podemos ilustrar um pouco do que era a vida na região aurífera de 

Minas Gerais. Felipe dos Santos era um fazendeiro e dono de tropas de mulas para o transporte das 

mercadorias, mas estava cansado das tributações da coroa sobre o ouro e incitou a população contra o 

governo. Os revoltosos tomaram Vila Rica em 1720, mas foram convencidos a se renderem depois de 

promessas do governador, no entanto o Conde de Assumar traiu os revoltosos e ordenou a invasão da vila 

por soldados portugueses. Assim, a revolta foi contida e os líderes foram enforcados, a coroa implicou mais 

medidas para o controle da região como a criação da capitania de Minas Gerais que antes era terra de São 

Paulo. 

Essa sociedade do ouro, além da riqueza conquistada através dos metais preciosos, também se 

desenvolveu pelo crescimento da política administrativa portuguesa. O período que o Marquês de Pombal 
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foi Primeiro Ministro em Portugal, por exemplo, além das reformas realizadas, como a criação das 

companhias de comércio do Grão Pará, Paraíba e Pernambuco e das reformas educacionais e 

administrativas, também reforçou os mecanismos de controle da mineração e impôs a cobrança da 

“derrama”. 

Assim, a exploração aurífera, o controle da metrópole, os investimentos em infraestrutura e educação 

formaram uma classe urbana nas regiões em Minas Gerais composta por advogados, médicos, funcionários 

públicos, comerciantes, militares, etc. Camada essa que, com a forte influência da Independência das 13 

colônias e do pensamento iluminista, passou a questionar o domínio colonial e organizar conspirações 

contra a Coroa, sendo os eventos da abortada Inconfidência Mineira o principal momento de distúrbio na 

colônia e tensão com a metrópole, ameaçando a separação da região. 
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Exercícios 
 

 

1. Emboaba: nome indígena que significa “o estrangeiro”, atribuído aos forasteiros pelos paulistas, 

primeiros povoadores da região das minas. Com a descoberta do ouro em fins do século XVII, 

milhares de pessoas da colônia e da metrópole vieram para as minas, causando grandes tumultos. 

Formaram-se duas facções, paulistas e emboabas, que disputavam o governo do território, tentando 

impor suas próprias leis. 

 
(Adaptado de Maria Beatriz Nizza da Silva (coord.), Dicionário da História da Colonização Portuguesa no 

Brasil. Lisboa: Verbo, 1994, p. 285.) 

 

Sobre o período em questão é correto afirmar que: 

a) As disputas pelo território emboaba colocaram em confronto paulistas e mineiros, que lutaram 

pela posse e exploração das minas. 

b) A região das minas foi politicamente convulsionada desde sua formação, em fins do século XVII, 

o que explica a resistência local aos inconfidentes mineiros. 

c) A luta dos emboabas ilustra o processo de conquista de fronteiras do império português nas 

Américas, enquanto na África os portugueses se retiravam definitivamente no século XVIII. 

d) A monarquia portuguesa administrava territórios distintos e vários sujeitos sociais, muitos deles 

em disputa entre si, como paulistas e emboabas, ambos súditos da Coroa. 

 

 

2. A Inconfidência Mineira foi um episódio marcado: 

a) Pela influência dos acontecimentos de julho de 1789, a tomada da Bastilha. 

b) Pela atitude antiescravista, consensual entre seus participantes. 

c) Pelo intuito de acabar com o predomínio da Companhia de Comércio do Brasil. 

d) Pela insatisfação ante a cobrança do imposto sobre bateias. 

e) Pelas ideias ilustradas e pela Independência dos Estados Unidos. 

 

 

3. (...) E ninguém percebe/ como é necessário / que terra tão fértil,/tão bela e tão rica/ por si se governe! 

(...) /A terra tão rica/ e - ó almas inertes! -/ o povo tão pobre.../ Ninguém que proteste! 

Esses versos de Cecília Meirelles, em Romanceiro da Inconfidência, evocam, de forma poética, os 

acontecimentos de 1789 em Minas Gerais. A partir deles, responda: 

a) Que razões motivaram os Inconfidentes, tendo em vista as condições das Minas Gerais? 

b) Que mudanças eles propuseram? 
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4. No quadro das revoltas ocorridas em Minas Gerais na primeira metade do século XVIII – entre 1707 e 

1736 –, verificamos, em algumas delas, elementos de marcante originalidade, por contestarem 

abertamente os direitos do Rei e envolverem participação ativa de segmentos procedentes dos 

estratos sociais inferiores. 
(Adaptado de Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, “O Império em apuros: notas para o estudo das relações ultramarinas 

no Império Português, séculos XVII e XVIII”, em Júnia Furtado (org.). Diálogos oceânicos: Minas Gerais e as novas 

abordagens para uma história do Império Ultramarino Português. Belo Horizonte: UFMG, 2001, p. 236.) 

 

a) Segundo o texto, quais eram as características originais apresentadas por algumas revoltas 

ocorridas na primeira metade do século XVIII? 

b) Dê duas características da Inconfidência Mineira que a diferenciam das revoltas ocorridas na 

primeira metade do século XVIII. 

 

 

5. Em 1694, uma expedição chefiada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho foi encarregada pelo 

governo metropolitano de destruir o quilombo de Palmares. Isto se deu porque: 

a) Os paulistas, excluídos do circuito da produção colonial centrada no Nordeste, queriam aí 

estabelecer pontos de comércio, sendo impedidos pelos quilombos. 

b) Os paulistas tinham prática na perseguição de índios, os quais aliados aos negros de Palmares 

ameaçavam o governo com movimentos milenaristas. 

c) O quilombo desestabilizava o grande contingente escravo existente no Nordeste, ameaçando a 

continuidade da produção açucareira e da dominação colonial. 

d) Os senhores de engenho temiam que os quilombolas, que haviam atraído brancos e mestiços 

pobres, organizassem um movimento de independência da colônia. 

e) Os aldeamentos de escravos rebeldes incitavam os colonos à revolta contra a metrópole visando 

trazer novamente o Nordeste para o domínio holandês. 

 

 

6. A criação, em território brasileiro, de gado e de muares (mulas e burros), na época da colonização 

portuguesa, caracterizou-se por: 

a) ser independente das demais atividades econômicas voltadas para a exportação. 

b) ser responsável pelo surgimento de uma nova classe de proprietários que se opunham à 

escravidão. 

c) ter estimulado a exportação de carne para a metrópole e a importação de escravos africanos. 

d) ter-se desenvolvido, em função do mercado interno, em diferentes áreas no interior da colônia. 

e) ter realizado os projetos da Coroa portuguesa para intensificar o povoamento do interior da 

colônia. 
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7.  No tocante à economia açucareira do Brasil, ao longo do século XIX, podemos afirmar que: 

a) Praticamente desapareceu, pois o café se tornou o produto quase exclusivo das exportações. 

b) Regrediu consideravelmente devido à concorrência norte-americana e à introdução do açúcar de 

beterraba na Europa. 

c) Conheceu um relativo renascimento, graças ao fim da exploração em grande escala de metais 

preciosos que drenava todos os recursos. 

d) Ficou estagnada, acompanhando o baixo nível das atividades econômicas em declínio, após o fim 

da exploração de metais preciosos em grande escala. 

e) Regrediu consideravelmente devido à concorrência antilhana e à introdução de açúcar de 

beterraba na Europa. 

 

 

8.  A colonização, apesar de toda violência e disrupção, não excluiu processos de reconstrução e 

recriação cultural conduzidos pelos povos indígenas. É um erro comum crer que a história da 

conquista representa, para os índios, uma sucessão linear de perdas em vidas, terras e distintividade 

cultural. A cultura xinguana– que aparecerá para a nação brasileira nos anos 1940 como símbolo de 

uma tradição estática, original e intocada – é, ao inverso, o resultado de uma história de contatos e 

mudanças, que tem início no século X d.C. e continua até hoje. 
Carlos Fausto. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 

 

Com base no trecho acima, é correto afirmar que: 

a) o processo colonizador europeu não foi violento como se costuma afirmar, já que ele preservou e 

até mesmo valorizou várias culturas indígenas. 

b) várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram, mesmo com alterações, ao processo 

colonizador europeu, como a xinguana. 

c) a cultura indígena, extinta graças ao processo colonizador europeu, foi recriada de modo 

mitológico no Brasil dos anos 1940. 

d) a cultura xinguana, ao contrário de outras culturas indígenas, não foi afetada pelo processo 

colonizador europeu. 

e) não há relação direta entre, de um lado, o processo colonizador europeu e, de outro, a mortalidade 

indígena e a perda de sua identidade cultural. 
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9.  “No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto 

de uma vasta empresa comercial, ... destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem 

em proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil 

é uma das resultantes; e ele explicará os elementos fundamentais, tanto no social como no 

econômico, da formação e evolução dos trópicos americanos”. 
(Caio Prado Junior, História Econômica do Brasil) 

 

Com base neste texto, podemos afirmar que o autor: 

a) Indica que as estruturas econômicas não condicionam a vontade soberana dos homens. 

b) Demonstra a autonomia existente entre as esferas social e econômica. 

c) Propõe uma interpretação econômica sobre a colonização do Brasil, acentuando seu sentido 

mercantil. 

d) Dá ao Brasil uma especificidade dentro do contexto de colonização dos trópicos. 

e) Confere ao sentido da colonização uma relativa autonomia em relação ao mercado internacional. 

 

 

10.  No Brasil Colonial, além da produção açucareira escravista, o historiador Caio Prado Júnior (em 

Formação do Brasil Contemporâneo) enumera outras atividades econômicas importantes como, por 

exemplo, a mineração do século XVIII, que era também uma atividade voltada para o comércio 

externo. 

a) Caracterize a mineração no século XVIII em termos de região geográfica, organização do trabalho 

e desenvolvimento urbano. 

b) Cite e caracterize duas outras atividades econômicas do Brasil Colonial que não eram voltadas 

para o comércio externo. 
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Gabarito 
 
1. D 

Apesar de Paulistas e Emboabas reivindicarem a exploração e administração da região rica em 

minérios, os territórios faziam parte da colônia portuguesa, logo, pertenceriam ao Rei de Portugal, que, 

futuramente, implementa complexos métodos de administração. 

 

2. E 

Os inconfidentes, reunidos em 1789 foram formados pelos pensamentos iluministas de liberdade e 

igualdade, mas, o evento que impactou nos planos dos conspiradores foi a Independência das 13 

Colônias. 

 

3.  

a) A elite de Minas Gerais, influenciada pelo pensamento iluminista e pela independência das 13 

colônias questionava os abusos da administração portuguesa, a criação de novas taxas e o impacto 

que a cobrança da “derrama” teria para a população colonial. 

b) Defendiam a emancipação política, a instauração de uma república, a construção de uma 

universidade em Vila Rica (Ouro Preto) e o fim do Alvará de D. Maria I (1785 – proibia a produção 

manufatureira no Brasil). 

 

4.  

a) O texto afirma que essas revoltas contestavam os direitos do Rei e tiveram participação dos 

estratos sociais inferiores. 

b) A inconfidência mineira tinha influência de um pensamento iluminista e composto por uma camada 

alta da sociedade, defendendo a separação política da região, as revoltas nativistas não tinham 

cunho separatista. 

 

5. C 

Os colonos viam como necessário a destruição de quilombos e o resgate de escravizados para garantir 

o sucesso da colonização portuguesa. 

 

6. D 

Apesar de se concentrar inicialmente na região nordeste, a pecuária durante a colonização se estende 

pela região central durante o período aurífero e, posteriormente, pelo sul do Brasil. 

 

7. E 

O açúcar brasileiro não conseguiu manter uma atividade forte no mercado Europeu depois que a região 

das Antilhas se tornou uma forte concorrente. Apesar do cultivo e da exportação ter se mantido por 

longos séculos, já no XVII apresenta uma significativa queda. 

 

8. B 

Apesar dos genocídios causados pelo contato com sociedades europeias, algumas etnias indígenas do 

território brasileiro não desapareceram totalmente e outras acabaram ressignificando suas culturas 

como forma de resistência. 
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9. C 

Caio Prado Jr. Não separa em sua interpretação as esferas sociais e econômicas, mostrando como a 

colonização portuguesa era voltada para uma exploração mercantil. 

 

10.  

a) Inicialmente a mineração foi realizada na região central do Brasil, que correspondem hoje à Minas 

Gerais, Goiás e Mato Grosso. Muitos aventureiros foram atraídos para a região por facilidade de 

encontrar o chamado ouro de aluvião nos rios, o que gerou um crescimento demográfico 

significativo na região central do Brasil, com a construção de vilas e cidades que comportassem os 

exploradores e a própria administração colonial. 

b) A pecuária era voltada para o abastecimento do mercado interno, com a criação de gado em 

diversas regiões do Brasil, as atividades de caça e aprisionamento de índios e negros fugitivos 

também representava a forma de enriquecimento de muitos bandeirantes e as lavouras de 

subsistência, que também abasteciam mercados locais. 



 
 

 

 

1 

Matemática 
 

Revisão de matrizes e determinantes 

 

Exercícios 

 

1. Em uma matriz, chamam-se elementos internos aqueles que não pertencem à primeira nem à última 

linha ou coluna. O número de elementos internos em uma matriz com 5 linhas e 6 colunas é igual a 

a) 12. 

b) 15. 

c) 16. 

d) 20. 

 

 

2. Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), no Brasil, existem 720 aeródromos 

públicos e 1814 aeródromos privados certificados. Os programas computacionais utilizados para 

gerenciar o tráfego aéreo representam a malha aérea por meio de matrizes. Considere a malha aérea 

entre quatro cidades com aeroportos por meio de uma matriz. Sejam as cidades A, B, C e D   indexadas 

nas linhas e colunas da matriz 4×4 dada a seguir. Coloca-se 1 na posição X e Y da matriz 44 se as 

cidades X e Y possuem conexão aérea direta, caso contrário coloca-se 0. A diagonal principal, que 

corresponde à posição X = Y , foi preenchida com 1. 

 

   A B C D

A 1 0 0 1

B 0 1 1 1

C 0 1 1 0

D 1 1 0 1

 
 
 
 
 
 

 

 

Considerando que, no trajeto, o avião não pode pousar duas ou mais vezes em uma mesma cidade nem 

voltar para a cidade de origem, assinale a alternativa correta. 

a) Pode-se ir da cidade A até B passando por outras cidades. 

b) Pode-se ir da cidade D até B passando por outras cidades. 

c) Pode-se ir diretamente da cidade D até C. 

d) Existem dois diferentes caminhos entre as cidades A e B. 

e) Existem dois diferentes caminhos entre as cidades A e C. 
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3. Sejam duas matrizes A e B: A=
ij 3x3

(a ) tal que 
ij

i.j, se i j
a

i j, se i j



+ 

e B=
2A . Assim, a soma dos elementos 

da diagonal secundária de B é: 

a) 149 

b) 153 

c) 172 

d) 194 

 

4. Seja A  matriz 
10
2

2 0

 
 
 
 

  Sabe-se que 
nA = A · A · A ... · A (n vezes). Então, o determinante da matriz 

11S A A² A³ .... A= + + + +  é igual a: 

a) 1. 

b) –31. 

c) –875. 

d) –11. 

 

5. Dadas as matrizes A = 
3 4

1 2

 
 
 

 e B = 
8 7

1 1

 
 
 

. Se M ⋅ A – 2B = 0, det 
1M−
 vale: 

a) 2. 

b) 

1

2 . 

c) 4. 

d) 

1

4 . 

e) 1. 

 

6. Dadas as matrizes A = 
ij 3x3

(a )  tal que 
ij

ij

a 10,se i j

a 0,se i j

= =


= 
 e B = 

ij 3x3
(b ) tal que 

ij

ij

b 3,se i j

b 0,se i j

= =


= 
 , o 

valor de det(AB) é: 

a) 27 x 10³. 

b) 9 x 10³. 

c) 27 x 10². 

d) 32 x 10². 

e) 27 x 104. 
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7. Considere a matriz A3 × 3 abaixo: 

 
 

Cada elemento desta matriz é expresso pela seguinte relação: 
 

ij i j
a 2.(sen ).(cos ) i, j {1,2,3}=      

Nessa relação, os arcos θ1, θ2 e θ3 são positivos e menores que  radianos. 

Calcule o valor numérico do determinante da matriz A. 

 
 
 

8. Considere a sequência de matrizes (A1, A2, A3, ...), todas quadradas de ordem 4, respectivamente iguais 
a: 

 
 

Sabendo que o elemento aij = 75432 é da matriz An, determine os valores de n, i e j. 
 
 
 

9. Considere uma matriz A com 3 linhas e 1 coluna, na qual foram escritos os valores 1, 2 e 13, nesta 

ordem, de cima para baixo. Considere, também, uma matriz B com 1 linha e 3 colunas, na qual foram 

escritos os valores 1, 2 e 13, nesta ordem, da esquerda para a direita.  Calcule o determinante da matriz 

obtida pelo produto de A × B. 

 
 
 

10. Considere a função dada por: 

2

2

log (x 2) 1
f(x)

log (x² 4) 3

−
=

−
, definida no conjunto A {x | x 2}=   . De acordo com o 

exposto,determine o valor de x cuja imagem pela função f é igual a 2 
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Gabarito 

 

1. A 

Total de elementos 6.5 = 30. Total de elementos na primeira e ultima linha 6.2 =12 total de elementos na 

primeira e última coluna 5.2=10. Descontando elementos contados duas vezes temos 12+10-4=18. Os 

elementos interiores são 30-18 = 12. 

 

2. A 

Pode ir de A até B passando por D. 

 

3. A 

Pela lei de formação A= 

1 2 3

3 4 6

4 5 9

 
 
 
 
 

. Calculando B=A², logo B=A.A, portanto: 

1 2 3 1 2 3 19 25 42

B 3 4 6 . 3 4 6 39 52 87

4 5 9 4 5 9 55 73 123

     
     

= =     
     
     

 

Somando os elementos da diagonal secundária: 42+52+55=149 

 

4. D 

Efetuando as 4 primeiras potências temos 

4

10
2A

2 0

1 10 0 1 0
2 2A² .

0 12 0 2 0

1 10 01 0
2 2A³ A².A . A

0 1 2 0 2 0

1 10 0 1 0
2 2A A³.A . A²

0 12 0 2 0

 
 =
 
 

     
   = =  
        

    
   = = = = 
        

     
   = = = = 
        

 

Conclusão: Os termos com expoente par é igual a identidade de ordem 2 e os de ordem impar é igual a 

matriz A. De 1 a 11 tem 6 números ímpares e 5 números pares. Portanto, 

11S A A² A³ .... A

10 1 0 5 3
2S 6. 5.

0 1 12 52 0

Det S 25 36 11

= + + + +

     
 = + =   
      

= − = −
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5. B 

Se M.A-2B=0 então M.A=2B. Seja M=
a b

c d

 
 
 

, assim: 

a b 3 4 16 14
.

c d 1 2 2 2

3a b 4a 2b 16 14

3c d 4c 2d 2 2

a 9

b 11

c 1

d 1

     
=     

     

+ +   
=   

+ +   

=

= −

=

=

 

Seja 
1

x y
M

z w

−  
=  
 

 

1

1

9 11 x y 1 0
.

1 1 z w 0 1

1 11

2 9
M

1 2

2 9

1 2 11 1 1
Det M . .

2 9 9 2 2

−

−

−     
=     

     

 
− 

=  
 − 
 

 
= − − − = 

 

 

 

6. A 

Usando as leis de formação A=

10 0 0

0 10 0

0 0 10

 
 
 
 
 

 e B=

3 0 0

0 3 0

0 0 3

 
 
 
 
 

, logo A.B=

30 0 0

0 30 0

0 0 30

 
 
 
 
 

 

Calculando o Det(AB)=30³=(3.10)³=3³.10³=27.10³ 

 

7. Observando-se os elementos da diagonal principal da matriz, juntamente com a relação que os define, 
conclui-se que: 
a22 = a33 = 1 = 2 sen θ2 cos θ2 = 2 sen θ3 cos θ3 

sen (2θ2) = sen (2 θ3) = 1  
Ou seja: 
θ2 = θ3 = 45o 

Desse modo, a matriz apresenta duas colunas iguais e, consequentemente, seu determinante é 0. 
  

  



 
 

 

 

6 

Matemática 
 

8. Se cada matriz tem 16 elementos, dividindo-se 75432 por 16, encontra-se o valor de n: 

 
Logo, são 4714 matrizes completas. O número 75432 está na matriz seguinte, ou seja, n = 4715. 

A primeira matriz é formada pelos possíveis restos da divisão por 16, e os elementos seguintes têm suas 

posições determinadas de acordo com os respectivos restos das divisões do elemento por 16. 

Como o resto da divisão de 75432 por 16 é 8, a posição desse elemento na matriz é igual à posição do 8 

na primeira matriz, ou seja, 75432 = a31. Portanto, i = 3 e j = 1. 

Pode-se solucionar esse problema de outra forma. Considere a progressão aritmética formada pelos 

elementos da primeira linha e da primeira coluna de todas as matrizes: 

(0, 16, 32, ... , an, ... ). Então, an = 0 + (n  1) × 16 = 16n  16.  

16n  16  75432 

n  4715,5 

Logo, o maior valor natural de n é 4715, e a4715 = 75424 ocupa a primeira posição da matriz A4 715. O número 

75432 corresponde ao nono elemento dessa matriz, ocupando a terceira linha e a primeira coluna. 

Portanto, n = 4715, i = 3 e j = 1.  
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9. Considere a matriz coluna A e a matriz linha B:  

 

 

Observe o produto A × B: 

 
De acordo com  a Regra de Sarrus, as duas primeiras colunas são repetidas e aplica-se o procedimento 

abaixo: 

det (A x B) =    

 
Note-se que, por meio dessa regra, os valores obtidos pelo produto dos elementos das diagonais 

principais são somados, assim como os das diagonais secundárias. Em seguida, o primeiro total é 

subtraído do segundo: 

4 x 169 + 2 x 26 x 13 + 13 x 2 x 26 – (4 x 169 + 26 x 26 + 4 x 169) = 0      

Como as matrizes possuem os mesmos elementos, respectivamente na coluna e na linha, o 

determinante pode ser obtido sem cálculos. Em consequência disso, a matriz do produto A x B possui 

colunas, ou linhas, múltiplas entre si. Sempre que as matrizes apresentam essas características, o 

determinante é nulo. 

  

  10.
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Revisão de sistemas lineares 

 

Exercícios 

 

1. Em um determinado momento, um estacionamento possui 50 veículos, entre carros, motos e triciclos. 

Um garoto curioso sai contando o total de rodas em contato com o chão no estacionamento e encontra 

o valor 165, percebendo também que a quantidade de rodas dos carros era o quádruplo do número de 

rodas das motos. Considerando as informações como corretas, podemos dizer que o estacionamento 

possui : 

a) 30 motos.     

b) 15 carros.     

c) 15 triciclos.     

d) o número de carros igual ao dobro de triciclos.     

e) o número de motos igual ao triplo de triciclos.  
 
 

2. Sendo o valor de "p" o triplo do valor de "r" e q o dobro do valor de "r": sendo a soma do valor de "p" com 

o valor de "q" o mesmo valor correspondente a 20% do valor 75; sendo 
2.p(3 r)

M
q²

+
= , então 

podemos afirmar que o valor de M 

a) 4 

b) 2 

c) 6 

d) 5 

e) 3 
 
 

3. As figuras indicam uma sequência de empilhamentos de cubos de 1 cm3. Da primeira pilha em diante, 

os volumes das pilhas, em cm3, são iguais a 1, 5, 14, 30, 35, e assim sucessivamente. 

 
Sabe-se que a soma 1 + 22 + 32 + 42 + 52 + ... + x2 é um polinômio do terceiro grau, dado por P(x) = mx3 + 

nx2 + px, com m, n e p racionais. Portanto, P(1) = 1, P(2) = 5, P(3) = 14, P(4) = 30, e assim por diante. 

Nas condições dadas, m é igual a : 

a) 1/2    

b) 5/6    

c) 2/3    

d) 1/6    

e) 1/3    
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4. Na Pizzaria “Massa Dez”, verificou-se que o valor financeiro que os amigos Kiko, Bené e Zazá tinham, 

em reais, dependia de resolver o seguinte problema: 

- a média aritmética dos valores financeiros dos amigos citados era R$ 30,00. 

- a média aritmética dos valores financeiros de Bené e Zazá era R$ 20,00 

- Kiko tinha R$ 30,00 a mais que Bené; 

A partir dessas informações, podemos afirmar que : 

a) Kiko tem R$ 40,00 a mais que Zazá.    

b) Bené tem R$ 10,00 a mais que Zazá.    

c) Zazá tem o mesmo valor financeiro que Kiko.    

d) O valor financeiro de Kiko corresponde à soma dos valores financeiros de Bené e Zazá.    

e) Zazá tem o mesmo valor financeiro que Bené.   
 
 
 

5. Um parque tem 3 pistas para caminhada, X, Y e Z. Ana deu 2 voltas na pista X, 3 voltas na pista Y e 1 
volta na pista Z, tendo caminhado um total de 8420 metros. João deu 1 volta na pista X, 2 voltas na 
pista Y e 2 voltas na pista Z, num total de 7940 metros. Marcela deu 4 voltas na pista X e 3 voltas na 
pista Y, num total de 8110 metros. O comprimento da maior dessas pistas, excede o comprimento da 
menor pista em: 

a) 1130 metros.  

b) 1350 metros.  

c) 1570 metros.  

d) 1790 metros. 
 

6. Considere o sistema linear homogêneo 

x 3y kz 0

3x ky z 0

kx y 0

− + =


+ + =
 + =

, onde k é um número real. O único valor que 

torna o sistema, acima, possível e indeterminado, pertence ao intervalo: 

a) (-4, -2] 
b) (-2, 1] 
c) (1, 2] 
d) (2, 4] 
e) (4,6] 

 
 

7. Considere a matriz 𝐴 = (
𝑎 1 1
−1 0 𝑏
𝑐 −2 0

), onde a, b e c são números reais. 

 

a) Encontre os valores de a, b e c de modo que TA A.= −  

b) Dados a 1=  e b 1,= −  para que os valores de c e d o sistema linear 

x 1

A y 1

z d

   
   

=   
   
   

 tem infinitas 

soluções?  
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8. Considere o sistema linear a seguir, no qual a é um parâmetro real: 

{

𝑎𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1
𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑧 = 2
𝑥 + 𝑦 + 𝑎𝑧 = −3

 

a) Mostre que para a = 1 o sistema é impossível. 

b) Encontre os valores do parâmetro a para os quais o sistema tem solução única. 

 

9. Considere o sistema linear nas incógnitas x, y e z 

{

  𝑥  +        𝑦   +   2𝑧 = 0

−𝑥  +     (𝑠𝑒𝑛𝜃)𝑦  +   4𝑧 = 0,

2𝑥  +  (1 − 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃)𝑦  + 16𝑧 =
  0,2 .θ π  

a) Determine θ  tal que o sistema tenha infinitas soluções. 

b) Para θ  encontrado em (a), determine o conjunto-solução do sistema 

 

 

10. A figura abaixo exibe três círculos no plano, tangentes dois a dois, com centros em A, B e C e raios de 

comprimentos a, b e c, respectivamente.  

 

 

a) Determine os valores de a, b e c, sabendo que a distância entre A e B é de 5 cm, a distância entre 
A e C é de 6 cm e a distância entre B e C é de 9 cm.  

b) Para a = 2 cm e b = 3 cm, determine o valor de c > b de modo que o triângulo de vértices em A, B e 
C seja retângulo 
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Gabarito 

 

1. E 
Considere as iniciais dos veículos como as variáveis. Do fato de que a quantidade de rodas dos carros 

era o quádruplo do número de rodas das motos, temos que o número de carros é o dobro do número de 

motos e assim temos o seguinte sistema: 

 

 

  

 

2. E 

 

 

3. E 
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4. E 

 

(onde k representa Kiko, b Bené e z Zazá) 

 

5. A 

 

 

6. B 

Para que seja SPI, o determinante dos coeficientes deve ser nulo: 

 

Como k é real, então k = -1 que está no intervalo (-2, 1] 

 

7.  

a) Se 
tA A,= −  então A  é antissimétrica. Logo, deve-se ter a 0,=  b 2=  e c 1.= −  

 

b) Se a 1=  e b 1,= −  a matriz ampliada do sistema 

x 1

A y 1

z d

   
   

=   
   
   

 é (
1 1 1 1
−1 0 −1 1
𝑐 −2 0 𝑑

). Logo, efetuando 

as operações elementares sobre essa matriz, obtemos a matriz equivalente 

(
1 1 1 1
0 1 0 2
0 0 −𝑐 𝑐 + 𝑑 + 4

). 

Por conseguinte, o sistema possui infinitas soluções se c 0=  e d 4.= −    
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8.  

a) Para a = 1: 

x + y + z = 1  (equação 1) 

x + y + z = 2  (equação 2) 

x + y + z = - 3  (equação 3) 

 

Multiplicando a equação 1 por "-1" temos: 

- x - y - z = - 1 

 

Somando com a equação 2 temos: 

0 = 1 

 

Para a = 1 o sistema é impossível. 

 

b) a ≠ 1 e a ≠ -2. 

 

9.  

a) Como o sistema é homogêneo, basta que o determinante da matriz dos coeficientes seja nulo para 

que o sistema seja possível e indeterminado. Logo, vem  

|
1 1 2
−1 𝑠𝑒𝑛 𝜃 4
2 1 − 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 16

| = 0 ⇔ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 + 2 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 3 = 0.  

Daí, lembrando que 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 = 1 − 2 𝑠𝑒𝑛2 𝜃, obtemos  

𝑠𝑒𝑛2 𝜃 − 𝑠𝑒𝑛 𝜃 − 2 = 0 ⇔ (𝑠𝑒𝑛 𝜃 − 2)(𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 1) = 0.  

Assim, convém apenas sen 1.=−  Sendo [0,2 ],   concluímos que 
3

rad.
2


=  

b) Para 

3
rad

2


=

 temos  

'
2 1 2

'
3 1 3

'' ' '
3 2 3

1 1 2 1 1 2

1 1 4 0 0 6

2 2 16 0 0 12

L 1 L L

L ( 2) L L

1 1 2

0 0 6

0 0 0

L ( 2) L L .

   
   
− −   
   
   

→  +

→ −  +

 
 
 
 
 

→ −  +

 

O sistema equivalente é 

{
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 0
6𝑧 = 0

.  

Portanto, temos z 0,=  x y= −  e o conjunto solução do sistema é 𝑆 = {(−𝛼,  𝛼,  0);  𝛼 ∈ ℝ}. 
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10.  

a)  

 

 

 

 

 

 

b) Se c > b, então BC é a hipotenusa do triângulo ABC, pelo teorema de Pitágoras: 
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Análise combinatória (Permutação Circular e Combinação  

Completa) 
 

 

Exercícios 

 

1. Uma pessoa quer comprar 6 empadas numa lanchonete. Há empadas de camarão, frango, legumos e 

palmito. Sabendo-se que podem ser compradas de zero a seis empadas de cada tipo, de quantas 

maneiras diferentes esta compra poder ser feita? 

a) 36 

b) 84 

c) 126 

d) 256 

e) 1024 
 
 

2. O número de maneiras que podemos distribuir 15 doces para 3 crianças, de modo que cada criança 

recena pelo menos 3 doces, é igual a 

a) 48 

b) 42 

c) 36 

d) 32 

e) 28 
 
 

3. Em uma sorveteria há sorvetes nos sabores morango, chocolate, creme e flocos. De quantas maneiras 

podemos montar uma casquinha com duas bolas nessa sorveteria?  

a) 10 maneiras  

b) 9 maneiras  

c) 8 maneiras  

d) 7 maneiras  

e) 6 maneiras 
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4. Em um dominó convencional, cada peça possui duas pontas numeradas de 0 a 6. Sendo assim, há 

quantas peças no jogo? 

a) 15 

b) 18 

c) 24 

d) 28 

e) 32 

 

 

5. Uma loja possui duas caixas, cada uma com um grande número de bolinhas. Uma caixa tem somente 

bolinhas azuis e a outra tem somente bolinhas verdes, sendo que as bolinhas de uma mesma caixa são 

todas idênticas. Queremos comprar 6 bolinhas para montar um saquinho de presentes. De quantas 

maneiras isso pode ser feito, observando-se que a ordem em que as bolinhas são colocadas no 

saquinho é irrelevante? 

a) 7 

b) 12 

c) 15 

d) 21 

e) 28 

 

 

6. Uma pulseira deve ser cravejada com um rubi, uma esmeralda, um topázio, uma água-marinha, uma 

turmalina e uma ametista. De quantos modos isso poder ser feito supondo que a pulseira não tem 

fecho e o braço só pode entrar na pulseira em um sentido? 

a) 24 

b) 120 

c) 720 

d) 5040 

e) 10080 

 

 

7. Quantos dados diferentes podemos formar gravando números de 1 a 6 sobre as faces indistinguíveis 

de um cubo? 

a) 30 

b) 36 

c) 120 

d) 240 

e) 720 
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8. De quantos modos 5 meninos e 5 meninas podem formar uma roda de ciranda de modo que pessoas 

do mesmo sexo não fiquem juntas? 

a) 120 

b) 720 

c) 1160 

d) 1256 

e) 2880 

 

 

9. De quantos modos 6 casais podem formar uma roda de ciranda de modo que cada homem permaneça 

ao lado de sua mulher? 

a) 120 

b) 720 

c) 2880 

d) 7680 

e) 10400 

 

 

10. Quantos dados diferentes existem se a soma das faces opostas deve ser 7? 

a) 2 

b) 4 

c) 6 

d) 8 

e) 10 
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Gabarito 

 

1. B 

Temos um caso de combinação completa em que, de 4 sabores disponíveis, devemos escolher 6. A ordem 

de escolha das empadas não importa e, obviamente, precisamos escolher sabores repetidos. Assim, 

temos: 

6,3

4,6 9

9!
84

6!3!
CR P= = =  

 

2. E 

Distribuindo 3 doces para cada criança, sobrarão 6 a serem distribuídos. Assim, temos que  𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 =
6 . Queremos saber a quantidade de soluções inteiras não negativas dessa equação. Para isso, basta 
fazermos: 

6,2

8

8!
28

6!2!
P = =  

 

3. A 

 

 

4. D 

O número de peças corresponde ao número de combinações completas de 7 algaristmos tomados 2 a 2, 

ou seja, 
6,2

7,2 8

8!
28

6!2!
CR P= = =  

 

5. A 

O número de maneiras que podemos montar esse saquinho corresponde ao número de combinações 

completas de 2 cores tomadas 6 a 6. Isto é 

6,2

2,6 7

7!
7

6!2!
CR P= = =  

 

6. B 

Sem o fecho, a pulseira pode rodar no braço. Assim, temos 6 5! 120PC = = . 

  



 
 

 

 

5 

Matemática 
 

7. A 

Como as faces são indistinguíveis, começamos com um número qualquer para ser nosso referencial no 

dado. Assim, escolhemos um dos 5 números restantes para ocupar a face oposta. Sobrarão 4 números 

que deverão ser permutados circularmente entre as faces laterais. Assim, como resposta, temos 

5 3! 30 =   

 

8. E 

Há 5 4! 24PC = =  modos de formar uma roda com as meninas. Depois disso, os 5 meninos devem ser 

postos nos 5 lugares entre as meninas, o que pode ser feito de 5! Modos. A resposta é 

4! 5! 24 120 2880 =  =  

 

9. D 

Há 6 5! 120PC = =  modos de formar uma roda com as 6 mulheres. Depois disso, para cada um dos 6 

maridos, há dois modos de entrar na roda: à direita ou à esquerda de sua mulher. A resposta é 

6120 2 7680 =  . 

 

10. A 

Todo dado pode ser colocado com a face 1 embaixo (se a face 1 não estiver embaixo, basta fazer uma 

rotação no dado para colocá-la em baixo). Em consequência, a face 6 estará em cima. Além disso, todo 

dado pode ser colocado com a fase 2 à direita (se a face 2 não estiver à direita, basta fazer uma rotação 

no dado para colocá-la à direita, sem alterar as posições da face 1 e 6). Em consequência, a face 5 estará 

à esquerda. Agora, o dado está fixo. Qualquer movimento retirará o 1 de cima, o 6 de baixo, o 2 da direita 

e o 5 da esquerda. Assim, temos duas possibilidades para as faces restantes: 3 à frente e 4 atrás ou 4 à 

frente e 3 atrás. Há, portanto, dois dados.  
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Progressão Aritmética de Segunda Ordem 

 

Exercícios 

 

1. Uma sequência de números reais é dita uma progressão aritmética de segunda ordem quando a 

sequência formada pelas diferenças entre termos sucessivos for uma progressão aritmética. Assinale 

a alternativa na qual se encontra parte de uma progressão aritmética de segunda ordem.  

a) (0, 5, 12, 21, 23)  

b) (6, 8, 15, 27, 44)  

c) (-3, 0, 4, 5, 8)  

d) (7, 3, 2, 0, -1)  

e) (2, 4, 8, 20, 30) 

 

 

2. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas 

numeradas de acordo com a sequência conforme mostrada no esquema a seguir. 

 
Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que, por meio dessa 

propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa 

propriedade, qual será a soma da 9a linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? 

a) 9 

b) 45 

c) 64 

d) 81 

e) 285 

 
 

3. Uma reta divide o plano em 2 regiões; duas retas dividem-no em, no máximo, 4 regiões; três retas 

dividem-no em, no máximo, 7 regiões; e assim sucessivamente. Em quantas regiões, no máximo, 37 

retas dividem o plano? 

a) 300 

b) 427 

c) 513 

d) 549 

e) 704 
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4. Considere a disposição de números a seguir. 

 
O primeiro elemento da quadragésima linha é:  

a) 777.  

b) 778.  

c) 779.  

d) 780.  

e) 781. 

 

 

5. “Números triangulares” são números que podem ser representados por pontos arranjados na forma de 

triângulos equiláteros. E conveniente definir 1 como o primeiro numero triangular. Apresentamos a 

seguir os primeiros números triangulares.  

 
Se Tn representa o n-ésimo número triangular, então T1 = 1, T2 = 3, T3 = 6, T4 = 10, e assim por diante. O 

valor de T100 é igual a: 
 

a) 5.050             

b) 4.950            

c) 2.187 

d) 1.458             

e) 729 
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6. Os números naturais ímpares são dispostos como mostra o quadro: 

 

O primeiro elemento da 43ª linha, na horizontal, é: 

a) 807 

b) 1007 

c) 1307 

d) 1507 

e) 1807 

 

 

7. Na figura, está representada uma torre de quatro andares construída com cubos congruentes 

empilhados, sendo sua base formada por dez cubos.  

 
Calcule o número de cubos que formam a base de outra torre, com 100 andares, construída com cubos 

iguais e procedimento idêntico. 

a) 5.050             

b) 4.950            

c) 2.187 

d) 1.458             

e) 729 
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8. Um homem suficientemente rico faz uma proposta para sua única filha a fim de animá-la a fazer um 

curso superior de dois anos de duração. A proposta é a de que ele, o pai, dará à filha uma quantia todos 

os dias do curso, seguindo a seguinte norma: 1,00 no primeiro dia, 2,00 no segundo dia, 4,00 no terceiro 

dia, 7,00 no quarto dia, 11,00 no quinto dia e assim por diante. Quanto essa filha receberá no 400º dia 

do curso? 

a) 159 602 

b) 159 600 

c) 79 801 

d) 79 800 

e) 39 900 

 

 

9. A figura mostra, em perspectiva, as quatro primeiras pilhas de blocos de uma sequência. 

 

Mantida a mesma lógica de empilhamento dos blocos, a 6ª pilha da sequência terá um total de 

blocos igual  

a) 149.    

b) 171.    

c) 146.    

d) 151.    

e) 144.    
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10. Quadrados iguais de lado 1 são justapostos, segundo padrão representado nas figuras das etapas 

abaixo. 

 

Mantido esse padrão de construção, o número de quadrados de lado 1, existentes na figura da etapa 

100, é  

a) 1.331.    

b) 3.050.    

c) 5.050.    

d)  5.100.    

e)  5.151.    
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Gabarito 

 

1. B 

Repare que a sequência representada na letra B é uma progressão aritmética de segunda ordem, uma 

vez que a sequência das razões, {2, 7, 12, 17}, estão em progressão aritmética. 

 

 

2. D 

 

 

 

3. E 

 

 

4. E 

Repare que a sequência dos primeiros elementos é dada por {1, 2, 4 , 7...}. Precisamos achar o 

quadragésimo termo dessa sequência. Repare que esses termos estão em progressão aritmética de 

segunda ordem, ou seja, as razões {1, 2, 3...} estão em progressão aritmética, também.  

Para acharmos o termo desejado, fazemos a soma de todas as 39 razões antes do quadragésimo termo. 

Assim, temos: 

( )
39

1 39 39
780

2
S

+
= =

  

Por fim, 40 780 1 781a = + =
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5. A 

Os números triangulares, especificamente, possuem uma fórmula prórpia. A saber, 
( )1

2
n

n n
T

+
=  . 

Assim, 
( )

100

100 100 1
5050

2
T

+
= = . 

 

6. E 

 
 

7. A 

 

 

8. C 

Repare que a sequência dos primeiros elementos é dada por {1, 2, 4 , 7...}. Precisamos achar o 

quadringentésimo termo dessa sequência. Repare que esses termos estão em progressão aritmética 

de segunda ordem, ou seja, as razões {1, 2, 3...} estão em progressão aritmética, também.  

Para acharmos o termo desejado, fazemos a soma de todas as 399 razões antes do quadringentésimo 

termo. Assim, temos: 

( )
39

1 399 399
79800

2
S

+
= =

  

Por fim, 400 79800 1 79801a = + =
  

 

9. C 
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10. E 
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Exercícios Polinômios (FUVEST, UNICAMP E UNESP) 

 

Exercícios 

 

1. Sendo x um número real  maior que 
2

3
 , a área de um retângulo é dada pelo polinômio 

23 19 14x x+ −  . 

Se a base desse retângulo é dada pelo polinômio x + 7, o quadrado da diagonal do retângulo é expresso 

pelo polinômio 

a) 
210 26 29x x+ +  

b) 
210 53x +  

c) 
210 65x +  

d) 
24 2 53x x+ +  

e) 
210 2 53x x+ +  

 

 

2. Sabendo que a e b são números reais, considere o polinômio cúbico 
3 2( )p x x ax x b= + + +  . Se a 

soma e o produto de duas de suas raízes são iguais a -1, então p(1) é igual a 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 
 
 
 

3. Sejam p(x) e q(x) polinômios com coeficientes reais. Dividindo-se p(x) por q(x), obtêm-se quociente e 

resto iguais a x² + 1. Nessas condições, é correto afirmar que 

a) O grau de p(x) é menor que 5. 

b) O grau de q(x) é menor que 3. 

c) p(x) tem raízes complexas. 

d) q(x) tem raízes reais. 
 
 
 

4. Sabendo que a e b são números reais, considere o polinômio cúbico 
3 2( ) 1p x x ax bx= + + + . 

a) Mostre que, se r é uma raiz de p(x), então 
1

r
 é uma raiz do polinômio 

3 2( ) 1p x x bx ax= + + + . 

b) Determine os valores de a e b para os quais a sequência  ( 1), (0), (1)p p p−  é uma progressão 

aritmética (PA), cuja razão é igual a p(2). 
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5. Considere o polinômio ( ) 1n mp x x x= + +  , em que 1n m   . Se o resto da divisão de p(x) por x + 1 

é igual a 3, então 

a) n é par e m é par. 

b) n é ímpar e m é ímpar. 

c) n é par e m é ímpar. 

d) n é ímpar e m é par. 
 
 
 

6. Considere o polinômio 
1

1 1 0( ) ...n n

nP x x a x a x a−

−= + + + +  em que 0 1,..., na a −  . Sabe-se que suas 

n raízes estão sobre a circunferência unitária e que 0 0a  .  

O produto das n raízes de P(x), para qualquer número inteiro 1n  , é: 

a) 1−  

b) 
ni  

c) 
1ni +

 

d) ( )1
n

−  

e) ( )
1

1
n+

−  

 
 
 

7. O polinômio 
3 2( ) 3 7 5P x x x x= − + −  possui uma raiz complexa   cuja parte imaginária é positiva. A 

parte real de 
3  é igual a 

a) -11 

b) -7 

c) 9 

d) 10 

e) 12 
 
 
 

8. Os coeficientes a, b e c do polinômio 
3 2( )p x x ax bx c= + + +  são reais. Sabendo que -1 e 1 i+  , 

com 0   , são raízes da equação p(x) = 0 e que o resto da divisão de p(x) por (x – 1) é 8, determine 

a) O valor de  ; 

b) O quociente de p(x) por (x + 1). 

Observação: i é a unidade imaginária, 
2 1i = − .   
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9. O polinômio 
3( ) 2p x ax x b= + +  é divisível por x – 2 e, quando dividido por x + 3, deixa resto – 45. 

Nessas condições, os valores de a e b, respectivamente, são 

a) 1 e 4. 

b) 1 e 12. 

c) – 1 e 12. 

d) 2 e 16. 

e) 1 e – 12. 
 
 
 

10. Transforme o polinômio 
5 2( ) 1P x x x x= + − −  em um produto de dois polinômios, sendo um deles do 

3º grau. 
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Gabarito 

 
1. E 

 

 

2. D 

 

 

3. C 
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5. A 

 

 

6. E 
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7. A 
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Classificação de orações subordinadas  

 

Resumo 

 

Subordinação é a relação que estabelece uma dependência sintática entre orações.  

 

Exemplo: Desconheço / se eles desejavam / que viéssemos.  

 

O período acima apresenta 3 orações:  

1. Desconheço: principal, pois a segunda é seu objeto direto;  

2. se eles desejavam: subordinada substantiva objetiva direta e oração principal em relação à terceira;  

3. que viéssemos: oração subordinada substantiva objetiva direta.  

 

Orações subordinadas substantivas 

Desempenham função sintática de natureza substantiva em relação à principal. 

 

1. É necessário que você se apresente ao serviço amanhã.  

2. Nosso desejo era que ele desistisse.  

3. Mariana lembrou-se de que Manoel chegaria mais tarde.  

4. Tenho certeza de que não há esperanças.  

5. Fernanda tinha um grande sonho: que o dia do seu casamento chegasse.  

6. Os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos. 

 

As orações grifadas funcionam, respectivamente, como sujeito, predicativo, objeto indireto, complemento 

nominal, aposto e objeto direto de uma oração principal.  

 

Observações: 

I. As orações subordinadas têm um único tipo de conectivo: as conjunções integrantes “QUE” e “SE”.  

II. Exemplo: Talvez ele saiba [que/se vai haver aula amanhã]. 

III. Mesmo as apositivas podem ser introduzidas por conjunção integrante. 

IV. Exemplo: Necessito de uma coisa: [(que) estudes]. 

V. Admite-se a omissão da conjunção integrante por questão de estilo (principalmente nas subjetivas e 

objetivas, quando o verbo da oração principal exprime desejo, ordem ou pedido). 

Exemplo: Queira Deus [voltemos em segurança]. 

 

Orações Subordinadas Adjetivas 

As orações subordinadas adjetivas têm valor de adjunto adnominal da oração principal. Geralmente, são 

encabeçadas por pronomes relativos (o qual, as quais, que, quem, cujo, onde, etc.) 
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Observe alguns exemplos: 

O candidato que estuda tem possibilidade de aprovação.  

Perceba que a oração equivale ao adjetivo “estudioso”: 

O candidato estudioso tem possibilidade de aprovação. 

O vocábulo “estudioso” é caracterizador de “candidato”, exercendo, portanto, a função sintática de adjunto 

adnominal; logo, a oração “que estuda” funciona também como adjunto adnominal de candidato. 

 

As orações adjetivas podem ser: 

 
Restritivas: limitam, restringem o significado do termo antecedente. Não admite a presença da vírgula antes 

do pronome relativo. 

O carro que comprei foi caro. 

Aquele é o mercado onde comprei as cervejas. 

O livro que achei não era o meu. 

 

Explicativas: explicam algo a respeito do antecedente. Vem sempre encabeçada por vírgula. 

O homem, que é mortal, precisa evoluir. 

O cachorro, que é o melhor amigo do homem, não perde seu lugar. 

Paulo, a cujo pai me referi, não celebrará o aniversário conosco. 

 
 

Orações Subordinadas Adverbiais  

As orações subordinadas adverbiais exercem a função de adjunto adverbial oração principal. Dessa forma, 

pode exprimir circunstância de tempo, modo, fim, causa, condição, hipótese, etc. Quando desenvolvida, é 

introduzida por uma das conjunções subordinativas (com exclusão das integrantes). Classificam-se de 

acordo com a conjunção ou locução conjuntiva que as introduz.  

 

O emprego da vírgula é obrigatório quando a subordinada antecede a principal. 

 

Elas podem ser: 

Causais 

Todos ficaram em casa [porque estava chovendo]. 

 

Comparativas 

Seus olhos brilham [como a lua]. (=com a lua brilha) 

 

Concessivas 

[Embora seja verdade], há elementos ocultos nessa história. 
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Conformativas 

[Conforme é o desejo de todos], partirei amanhã para a África. 

 

Consecutivas 

Obs.: A conjunção consecutiva se pretende, normalmente, a uma palavra intensiva da oração principal (tal, 

tamanho, tanto, tão) às vezes subentendida. 

Sua sorte era tanta [que (em consequência) ganhou duas vezes na Loteria]. 

 

Condicionais 

Obs.: Também são condicionais se (que pode ficar subentendido), contanto que, dado que, sem que. 

[(SE) Fosse menos sensível], veria como os familiares são incríveis. 

[Dado que fosse sensível], chegaria às lágrimas. 

 

Finais 

Saio de casa [para que possas reavaliar nossa relação]. 

 

Proporcionais  

[À proporção que envelhece], mais bobo fica. 

Obs.: A locução “ao passo que” pode não ter valor proporcional, caso em que costuma a equivaler a “enquanto” 

em por isso, deve ser considerada temporal. 

Ele é dedicado [ao passo que seu irmão nada quer com os estudos]. 

 

Temporais 

Ela saiu [quando cheguei]. 

Obs.: também são temporais enquanto, assim que, sem que (=antes/até), cada vez que. 

[Assim que eu voltar], conversaremos. 
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Exercícios 

 

1. Assinale a alternativa em que a análise dos termos presentes no excerto abaixo está de acordo com o 

que prescreve a Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 

 

“A distopia de Orwell, mesmo situada no futuro, tinha um endereço certo em seu tempo: o stalinismo.” 

a) O período é composto por três orações, sendo duas subordindas e uma coordenada.  

b) “... mesmo situada no futuro...” é classificada como oração subordinada adverbial temporal 

reduzida de particípio.  

c) “... o stalinismo” é um aposto que se refere ao termo imediato que o antecede – “seu tempo”. 

d) As vírgulas servem para isolar a oração subordinada adverbial que está inserida em sua oração 

principal.  
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Leia o texto para próxima questão: 

 

Envelhecer  

A coisa mais moderna que existe nessa vida  

é envelhecer  

a barba vai descendo e os cabelos vão  

caindo pra cabeça aparecer  

os filhos vão crescendo e o tempo vai  

dizendo que agora é pra valer  

os outros vão morrendo e a gente  

aprendendo a esquecer  

 

Não quero morrer pois quero ver  

como será que deve ser envelhecer  

eu quero é viver pra ver qual é  

e dizer venha pra o que vai acontecer  

 

Eu quero que o tapete voe 

no meio da sala de estar  

eu quero que a panela de pressão pressione  

e que a pia comece a pingar  

eu quero que a sirene soe  

e me faça levantar do sofá  

eu quero pôr Rita Pavone*  

no ringtone do meu celular  

eu quero estar no meio do ciclone  

pra poder aproveitar  

e quando eu esquecer meu próprio nome  

que me chamem de velho gagá  

 

Pois ser eternamente adolescente nada é  

mais demodé  

com uns ralos fios de cabelo sobre a testa  

que não para de crescer  

não sei por que essa gente vira a cara pro  

presente e esquece de aprender  

que felizmente ou infelizmente sempre o  

tempo vai correr.  

(ANTUNES, A. Envelhecer. Álbum Ao vivo lá em casa. 2010.)  

 

*cantora italiana de grande sucesso na década de 1960. 

  



 
 

 

 

6 

Português 
 

2. No enunciado “Eu quero que o tapete voe”, tem-se: 

a) uma estrutura sintática e semântica semelhante à do enunciado “Eu quero estar no meio do 

ciclone”, o qual apresenta, na ordem, uma oração principal, outra subordinada substantiva reduzida, 

expressando a ideia de que, mesmo na velhice, é possível ainda querer realizar e aproveitar certas 

atividades. 

b) uma estrutura sintática formada por uma primeira oração, chamada de principal, e por uma outra, 

denominada de oração subordinada substantiva, que serve como sujeito da primeira, para ser 

transmitida a ideia sobre quem o enunciador está falando. 

c) uma estrutura sintática formada por uma oração principal e por uma outra oração subordinada 

substantiiva, a qual funciona como complemento direto da primeira oração, para o enunciador 

enfatizar o objeto do seu querer e, assim, mostrar sua vivacidade.  

d) uma estrutura sintática diferente da dos outros enunciados “Eu quero que a panela de pressão 

pressione” e “Eu quero que a sirene soe”, que apresentam uma oração principal seguida de uma 

oração subordinada objetiva direta, em que se mostra a possibilidade de o desejo do enunciador 

se realizar.  

 

 

3. Tocada por tamanha paixão, concordou a Morte, instruindo Lânia: na maré vazante deveria colocar o 

corpo do moço sobre a areia, com a cabeça voltada para o mar. Quando a maré subisse, tocando seus 

cabelos com a primeira espuma, ele voltaria à vida.  

Assim fez Lânia. E assim aconteceu que o moço abriu os olhos e o sorriso. Mas em vez de sorrir só 

para ela que o amava tanto, desde logo sorriu mais para Lisíope, e só para Lisíope parecia ter olhos.  

De nada adiantavam as insistências de Lânia, as desculpas com que tentava afastá-lo da irmã. De nada 

adiantava enfeitar-se, cantar mais alto do que as ondas. Quanto mais exigia, menos conseguia. Quanto 

mais o buscava para si, mais à outra ele pertencia.  

(COLASANTI, M. In: Doze Reis e a moça no labirinto do vento. 12.ed. São Paulo: Global, 2006. p.44.) 

 

Nos dois últimos períodos, há orações subordinadas. Transcreva essas orações e classifique-as 

sintaticamente. 

 

 

4. Marque a alternativa que apresenta correta classificação da oração apresentada.  

a) O professor verificou se as alternativas estavam em ordem. (oração subordinada substantiva 

predicativa).  

b) Lembre-se de que tudo não passou de um engano. (oração subordinada substantiva completiva 

nominal. 

c) O sargento indagou de quem era aquela identidade. (oração subordinada substantiva objetiva 

indireta).  

d) Seu medo era que ele fosse reprovado no concurso. (oração subordinada substantiva predicativa).  
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5. Leia: 

I. Todos os brasileiros que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira devem gastar longas horas 

de estudo e dedicação. 

II. Todos os brasileiros, que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira, devem gastar longas horas 

de estudo e dedicação.  

Marque a alternativa correta. 

a) A frase I possibilita a conclusão de que todos os brasileiros, indiscriminadamente, desejam 

ingressar na Força Aérea Brasileira. 

b) As frases I e II estão em desconformidade com as normas gramaticais vigentes em relação às 

orações subordinadas adjetivas.  

c) A frase I, por contar oração subordinada adjetiva restritiva, não apresenta vírgulas. Esse fato está 

em conformidade com as normas gramaticais vigentes.  

d) A frase II, por conter oração subordinada adjetiva restritiva, apresenta vírgulas. Esse fato está em 

conformidade com as normas gramaticais vigentes.  

 

 

6. Viajar? Para viajar basta existir. Vou de dia para dia, como de estação para estação, no comboio do 

meu corpo, ou do meu destino, debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, 

sempre iguais e sempre diferentes, como, afinal, as paisagens são.  

Se imagino, vejo. Que mais faço eu se viajo? Só a fraqueza extrema da imaginação justifica que se 

tenha que deslocar para sentir.  

“Qualquer estrada, esta mesma estrada de Entepfuhl, te levará até ao fim do mundo”. Mas o fim do 

mundo, desde que o mundo se consumou dando-lhe a volta, é o mesmo Entepfuhl de onde se partiu. 

Na realidade, o fim do mundo, como o princípio, é o nosso conceito do mundo. É em nós que as 

paisagens têm paisagem. Por isso, se as imagino, as crio; se as crio, são; se são, vejo-as como às outras. 

Para que viajar? Em Madrid, em Berlim, na Pérsia, na China, nos Polos ambos, onde estaria eu senão 

em mim mesmo, e no tipo e gênero das minhas sensações?  

A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o 

que somos.  

(Fernando Pessoa. In: SOARES,B.Livro do Desassossego. Vol.II. Lisboa: Ática,1982.p.387.Com adaptações.) 

 

“Se imagino, vejo.” (linha 4)  

No que se refere ao conectivo sublinhado, pode-se dizer que exprime uma relação de  

a) condição e pode ser substituído por caso com alteração do tempo verbal da oração subordinada. 

b) condição e pode ser substituído por caso sem necessidade de alteração no tempo verbal da oração 

subordinada.  

c) conclusão e pode ser substituído por portanto com alteração do tempo verbal da oração 

subordinada. 

d) conclusão e pode ser substituído por portanto sem necessidade de alteração no tempo verbal da 

oração subordinada 
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7. É boa a notícia para os fãs de natação, vôlei de praia, futebol, hipismo, ginástica rítmica e tiro com arco 

que buscam ingressos para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Entradas para catorze sessões esportivas 

dessas modalidades; que tinham se esgotado na primeira fase do sorteio de ingressos, estâo à venda. 

A oração subordinada destacada nesse fragmento é: 

a) Adjetiva restritiva 

b) Adjetiva explicativa  

c) Substantiva subjetiva 

d) Substantiva apositiva 

e) Substantiva predicativa.  

 

 

8. No trecho “O crescimento econômico do Brasil, sua atuação crescente no cenário mundial, o sucesso 

alcançado com a redução da desigualdade social e a experiência de desenvolvimento oferecem lições 

importantes para os países africanos que, dessa forma, buscam cada vez mais a cooperação, 

assistência técnica e investimentos do Brasil”, são encontradas: 

a) uma oração e um período composto por coordenação. 

b) duas orações e um período composto por subordinação. 

c) três orações e um período composto por coordenação. 

d) quatro orações e um período composto por subordinação. 

 

 

9.  

 

Com relação à classificação dos períodos compostos por subordinação na tirinha acima, é correto 

afirmar-se que no: 

a) terceiro quadrinho temos uma oração adjetiva explicativa.  

b) último quadrinho temos uma oração substantiva.  

c) primeiro quadrinho temos uma oração substantiva.  

d) segundo quadrinho temos uma oração adverbial temporal. 

e) terceiro quadrinho temos uma oração adjetiva restritiva.  
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10. CPFL Energia apresenta: Planeta Sustentável 

É buscando alternativas energéticas renováveis que a gente traduz nossa preocupação com o meio 

ambiente 

Sustentabilidade é um conceito que só ganha força quando boas ideias se transformam em grandes 

ações. É por acreditar nisso que nós, da CPFL, estamos desenvolvendo alternativas energéticas 

eficientes e renováveis e tomando as medidas necessárias para gerar cada vez menos impactos 

ambientais. 

A utilização da energia elétrica de forma consciente, o investimento em pesquisa e o desenvolvimento 

de veículos elétricos, o emprego de novas fontes, como a biomassa e a energia eólica, e a utilização de 

créditos de carbono são preocupações que, há algum tempo, já viraram ações da CPFL. E esta é a nossa 

busca: contribuir para a qualidade de vida de nossos consumidores e oferecer a todos o direito de viver 

em um planeta sustentável. 

Revista Veja. 30 dez. 2009 

 

No período “... que só ganha força quando boas ideias se transformam em grandes ações...”, temos: 

a) Uma relação de coordenação, com duas orações coordenadas assindética e sindética, 

respectivamente.  

b) Uma relação de subordinação, com orações subordinadas substantivas.  

c) Duas orações subordinadas adverbiais.  

d) Uma oração subordinada adjetiva e outra subordinada adverbial. 

e) Uma oração subordinada adjetiva e outra subordinada substantiva.  
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Gabarito 

 

1. D 

A oração “mesmo situada no futuro” é separada por vírgulas por ser uma oração subordinada adverbial 

concessiva. Na letra A, há duas orações; na letra B, a classificação é adverbial concessiva; na letra C, “o 

stalinismo” não se refere ao termo “seu tempo” e, sim, a “endereço certo”.  

 

2. C 

O período é composto, formado pela oração principal “Eu quero”, uma vez que se apresenta 

sintaticamente incompleta (o verbo “querer” é transitivo direto), a oração subordinada é substantiva 

objetiva direta. Segundo o ponto de vista semântico, ressalta-se a vontade de viver do eu lírico durante a 

velhice.  

 

3. Quanto mais exigia. Quanto mais o buscava para si. Orações subordinadas adverbiais proporcionais.  

 

4. D 

Na oração principal, o verbo “ser”, de ligação, não apresenta predicativo do sujeito; logo, a oração 

subordinada é classificada como substantiva predicativa. As demais são, respectivamente: oração 

subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração 

subordinada substantiva objetiva direta.  

 

5. C  

A frase I apresenta oração subordinada adjetiva restritiva, já que essa oração restringe “todos os 

brasileiros”, levando-nos a compreender que os que devem gastar “longas horas de estudo e dedicação” 

são aquelas “que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira”, e não todos os brasileiros de maneira 

geral. A frase está em conformidade com as normas gramaticais vigentes, pois as Orações Subordinadas 

Restritivas não devem ser separadas por vírgula. Já a frase II, como está redigida, com vírgulas, é uma 

oração subordinada adjetiva explicativa, e possiilita a conclusão de que todos os brasileiros, 

indiscriminadamente, desejam ingressar na Força Aérea Brasileira.  

 

6. A 

O conectivo “se” é uma conjunção subordinativa condicional e expressa, portanto, condição. Assim, indica 

a condição sob a qual é possível ver. Pode ser substituída por outra conjunção condicional, tal como 

“caso”. Essa troca exigiria uma alteração do tempo verbal da oração subordinada,, para manter a 

concordância. O correto seria “caso imagine”.  

 

7. A 

A oração em negrito tem o valor sintático de uma adjetiva restritiva, pois complementa e restringe a boa 

notícia para um determinado tipo de público: os fãs de natação, vôlei de praia, etc.  
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8. B  

É correta a opção B, pois o trecho do enunciado apresenta duas orações: 

1) Oração principal: o crescimento econômico do Brasil, sua atuação crescente no cenário mundial, o 

sucesso alcançado com a redução da desigualdade social e a experiência de desenvolvimento oferecem 

lições importantes para os países africanos. 

2) Oração subordinada adjetiva restritiva: que, dessa forma, buscam cada vez mais a cooperação, 

assistência ténica e investimentos do Brasil.  

 

9. B 

No último quadrinho vemos um período composto: “Calvin, eu preciso ir trabalhar”, em que os verbos em 

negrito representam o objeto do verbo “precisar”. Assim, “ir trabalhar” é uma oração que completa o 

sentido do verbo “preciso”, compondo uma oração substantiva objetiva direta.  

 

10. D 

Pode-se dividir o período em duas orações: 1- “que só ganha força”; 2- “quando boas ideias se 

transformam em grandes ações”.  

A primeira oração é introduzida por um pronome relativo que retoma o termo “conceito”, de forma a 

caracterizá-lo. Assim, não é qualquer conceito, mas um conceito “que só ganha força”. Tem-se, portanto, 

uma oração subordinada adjetiva. A segunda oração é introduzida por uma conjunção temporal 

(“quando”), especificando as circunstâncias em que o conceito ganha força. Exerce, portanto, função 

adverbial. 
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Orações e aspectos semântico-estruturais: paralelismo entre as 
subordinadas substantivas, valores das subordinadas adverbiais e 
coordenadas, diferença de sentido entre as subordinadas adjetivas 
explicativa e restritiva 
 

Resumo 

 

Orações Coordenadas 

Assindéticas: não têm conjunção; 

Sindéticas: têm conectivo (conjunção coordenativa): 

 

Aditivas, Adversativas, Alternativas, Explicativas, Conclusivas 

Obs.: Elas NÃO possuem dependência sintática, isto é, nenhum de seus termos aparece em outra oração. 

 

Aditivas 

ORAÇÃO A + ORAÇÃO B 

 

Exs.: A meninas chegou E foi tomar banho. [ sem vírgula: sujeitos iguais] 

 

Os cães ladram E a caravana passa. [ com vírgula: sujeitos distintos] 

A conjunção “E” tem como forma negativa “NEM”. Obs: quando é igual a palavra ‘não”, NEM é advérbio. 

 

Exs.: Nas horas difíceis, os falsos amigos não ajudam NEM aparecem. 

 

Nem veio, NEM telefonou. [ 1º oração: assindética; 2º oração: aditiva, mas o “nem” é advérbio: corresponde 

a e também não] 

 

Obs: A correlação “não só...mas (como)” também é aditiva. 

Ex.: Ela não só me ignorou, mas também virou-me o rosto. 

 

Adversativas 

ORAÇÃO A X ORAÇÃO B 

 

Exs.: Todos são interessados, mas só alguns se esforçam mesmo. 

Ofereceram-me um café, porém preferi chá. 

Obs.: A conjunção E pode ter valor adversativo: 

 

Ex.: O candidato falou muito [e só repetiu o óbvio.] 
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Alternativas 

ORAÇÃO A (ORAÇÃO B) 

 

Exs.: Ora os políticos dizem uma coisa, [ora dizem outra. ] 

Nossa vista está embaçada ou  isso é neblina? 

 

Conclusivas 

ORAÇÃO A > ORAÇÃO B 

Exs.: O dia amanheceu ensolarado; [logo, praias ficarão repletas.] 

Nosso dinheiro está acabando, portanto temos de poupar. 

 

Obs.: a) A conjunção conclusiva  pois só pode ser empregada no meio ou no final da oração coordenada.  

 

Ex.: Está chovendo; [ leve, pois, um guarda-chuva (,pois). ] 

 

b) “logo”, quando sinônimo de “logo mais”, “mas tarde” etc., é advérbio( e não conjunção. 

 

Ex.: O dia amanheceu ensolarado; [ logo as praias ficarão repletas.] 

 

Causais 

ORAÇÃO A < ORAÇÃO B 

Ex.: Nosso avô perdera a memória, [ pois contava o mesmo caso todo dia. ] 

Obs.: 

a) Haverá oração explicativa com a conjunção que [=porque]: 

Some daqui, [ que o assunto não é da tua conta. ]  

b) Explicação e causa: A oração explicativa é sempre consequência da oração A. assim: 

Exs.: O carro tem algum problema, [ pois está soltando muita fumaça. ] explicativa 

O carro está soltando muita fumaça, [ pois tem algum problema. ] 

 

 

Orações subordinadas substantivas 

PRINCIPAL →SUBORDINADA 

 

Exs.:  

a) É necessário [que  estudes.] = É necessário [isto] - a oração é SUBJETIVA porque “isto”/”que estudes” é 

SUJEITO). 

b) O necessário é [que  estudes.]  -  a oração é PREDICATIVA  

c) Queremos apenas [ que  estudes.] -  a oração é OBJETIVA DIRETA 

d) Necessitamos [de que  estudes.] -  a oração é OBJETIVA INDIRETA 

e) Temos necessidade [de que  estudes] -  a oração é COMPLETIVA NOMINAL 

f) Necessito de uma coisa: [estudes] -  a oração é APOSITIVA  
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Observações:  

1. As orações substantivas têm um único tipo de conectivo: as conjunções integrantes QUE e SE. 

 

2. Sim, as orações apositivas podem ser introduzidas por conjunção:  

Ex.: Necessito de uma coisa: [(que) estudes]. 

 

3. A conjunção integrante pode estar oculta: 

Exs.: Esperamos [todos tenham sucesso.] 

 

4. Atenção com as completivas nominais e objetivas indiretas: a preposição pode estar oculta: 

Exs.: Cheguei à conclusão [(de) que está tudo errado.] 

Não dei permissão [(para) que você saísse.] 

 
5. As substantivas podem ser iniciadas por palavras que não são conectivos: QUEM, QUAL, QUE, QUANTO 

(pronomes); QUANDO, COMO, PORQUE, ONDE E QUANTO (advérbios). Elas desempenham função na OP, 

mas por não terem conectivos, são chamadas JUSTAPOSTAS. 

Exs.: Perguntei apenas [onde ele nascera] = Perguntei apenas [isto]  - [ Oração subordinada substantiva 

objetiva direta justaposta] 

[Quem é meu amigo] merece tudo. = ESTE merece tudo -  O.S.S. Subjetiva Justaposta. 
 

6. Há um tipo de ORAÇÃO SUBORDINADA SUBSTANTIVA que é iniciado por preposição POR+ 

QUEM/QUANTOS... 

Exs.: Eles só serão respeitados [por quantos valorizem o bom profissional.] 

(= por este(s)) 

A oração é AGENTE DA PASSIVA 

Deseja-se [que você alcance a felicidade] = Deseja-se [ISTO] A  oração é SUBJETIVA! 

   

 

Orações Subordinadas Adjetivas 

Desempenham a função de adjunto adnominal em relação à Oração Principal. 

PRINCIPAL → pronome relativo +... 

Exs.:  

a) Adoro os filmes de Hitchcock, [que revejo sempre.] -  explicativa 

b) Adoro os filmes de Hitchcock que revejo sempre. – restritiva 

Observações: 

• O elemento gráfico que marca esta distinção classificatória é a VÍRGULA colocada antes do RELATIVO. 

• Há um tipo de oração adjetiva que não pode ser construído com pronome relativo, sendo introduzida pela 

locução DE QUEM. 

Ex.: Não me lembro do nome [de quem me entregou esta pasta] (= deste; portanto, A.A.) 
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Orações subordinadas adverbiais: algumas considerações 

As orações subordinadas adverbiais exrcem função sintática de adjunto adverbial. São cassificadas de 

acordo com a circunstância que exprimem, veiculada pelo conectivo que  as intorduz. 

 

Causa X Consequência: 

Essas duas relações caminham concomitantemente, o que , às vezes, dificulta sua distinção. Entretanto, o 

conectivo antecede a ideia a que se quer dar ênfase: seja causa, seja consequência. Exemplo: 

[Já que ficou tão triste,] morreu. -  Causa 

O coitado ficou tão triste [que morreu.] -  Consequência 

 

a)  Causais: 

  Ex.: Todos ficaram em casa [porque estava chovendo.] 

  Obs.: As conjunções Como e se, em início de período, quando significarem “já que” são causais. Também 

são causais: dado que, visto que, uma  vez que, que [=porque]. 

  Exs.: [Se  você quer assim], nada mais posso fazer. 

  [Como você não compareceu,] chamamos outra pessoa. 

 

b)  Consecutivas 

Ex.: A coitada levou tal susto[que morreu.] 

Obs.: A conjunção consecutiva se prende a uma palavra intensiva da oração principal (TAL, TANTO, 

TAMANHO, TÃO), ÀS VEZS SUBENTENDIDA,. Sempre que possível acrescentar a expressão “em 

consequência! Depois da conjunção (ou da locução “SEM QUE”, quando uma das duas orações exprimir 

ideia negativa). 

Nunca conversa com o pai [ sem que  (em consequência) acabem brigando.] 

Sua voz era (tão) esganiçada [que ( em consequência) chegava a doer.] 

 

 

Orações Reduzidas 

 

 

 

*é preciso atenção com os infinitivos flexionados de alguns verbos (que são homônimos do futuro do 

subjuntivo) e com os adjetivos participiais. 

**Referindo-nos aos conectores e transpositores tipicamente oracionais: conjunções e pronomes relativos. 
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Exercícios 

 

1. No período “Ninguém sabe como ela aceitará a proposta”, a oração grifada é uma subordinada 

a) adverbial comparativa. 

b) substantiva completiva nominal. 

c) substantiva objetiva direta. 

d) adverbial modal. 

e) adverbial causal. 

  

 

2. Há, no texto abaixo, uma oração reduzida em destaque. Leia-a com atenção e, a seguir, assinale a 
alternativa que traz sua correspondente classificação sintática.  

 

...o foco narrativo mostra a sua verdadeira força na medida em que é capaz de configurar o nível de 

consciência de um homem que, tendo conquistado a duras penas um lugar ao sol, absorveu na sua 

longa jornada toda a agressividade latente de um sistema de competição. (Alfredo Bosi) 

a) oração subordinada adverbial consecutiva  

b) oração subordinada adjetiva explicativa  

c) oração subordinada adjetiva restritiva  

d) oração subordinada adverbial causal   

e) oração subordinada adverbial final 

 

 

3. Assinale a alternativa em que está destacada uma oração coordenada explicativa. 
a) Peço que te cales. 

b) O homem é um animal que pensa. 

c) Ele não esperava que a mãe o perdoasse. 

d) Leve-a até o táxi, que ela precisa ir agora. 

e) É necessário que estudes. 

 
 

4. A palavra se é conjunção subordinativa integrante (por introduzir oração subordinada substantiva 
objetiva direta) em qual das orações seguintes? 

a) Ele se morria de ciúmes pelo patrão. 

b) A Federação arroga-se o direito de cancelar o jogo. 

c) O aluno fez-se passar por doutor. 

d) Precisa-se de pedreiros. 

e) Não sei se o vinho está bom. 
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5. "Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais." A oração destacada é: 

a) substantiva completiva nominal 

b) substantiva objetiva indireta 

c) substantiva predicativa 

d) substantiva objetiva direta 

e) substantiva subjetiva 

 

 

6. "Estou seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante 
medida." A oração em destaque é substantiva: 

a) objetiva indireta 

b) completiva nominal 

c) objetiva direta 

d) subjetiva 

e) apositiva 

 

 

7. Há oração subordinada substantiva apositiva em: 

a) Na rua perguntou-lhe em tom misterioso: onde poderemos falar à vontade? 

b) Ninguém reparou em Olívia: todos andavam como pasmados. 

c) As estrelas que vemos parecem grandes olhos curiosos. 

d) Em verdade, eu tinha fama e era visto valsista emérito: não admira que ela me preferisse. 

e) Sempre desejava a mesma coisa: que a sua presença fosse notada. 

 

 

8. Na frase "Maria do Carmo tinha a certeza de que estava para ser mãe", a oração em destaque é: 

a) subordinada substantiva objetiva indireta 

b) subordinada substantiva completiva nominal 

c) subordinada substantiva predicativa 

d) coordenada sindética conclusiva 

e) coordenada sindética explicativa 

 

 

9. Qual o período em que há oração subordinada substantiva predicativa? 

a) Meu desejo é que você passe nos exames vestibulares. 

b) Sou favorável a que o aprovem. 

c) Desejo-te isto: que sejas feliz. 

d) O aluno que estuda consegue superar as dificuldades do vestibular. 

e) Lembre-se de que tudo passa neste mundo. 
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10. Em relação ao trecho "... e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse", as 
orações destacadas são, respectivamente: 

a) subordinada substantiva objetiva indireta, subordinada substantiva objetiva direta 

b) subordinada substantiva predicativa, subordinada substantiva objetiva direta 

c) subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva completiva nominal 

d) subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva objetiva indireta 

e) subordinada substantiva subjetiva, subordinada substantiva predicativa 
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Gabarito 

 

1. C 

A oração grifada é complemento de um verbo transitivo direto, logo, a oração grafada é subordinada 

substantiva objetiva direta. 

 

2. D 

Oração reduzida é aquela que se apresenta sem conectivo e com o verbo numa das formas nominais 

(infinitivo, gerúndio ou particípio), como se percebe na oração em destaque. É possível, de modo geral, 

desenvolver a oração reduzida, substituindo-se a forma nominal do verbo por um tempo no indicativo ou 

no subjuntivo, iniciando-se a oração por um conectivo adequado. Valendo-se dessa estratégia para se 

desenvolver a oração reduzida em questão, tem-se o seguinte: “... é capaz de configurar o nível de 

consciência de um homem que, uma vez que (locução conjuntiva de causa) conquistara (verbo conjugado 

no pretérito mais que perfeito do indicativo) a duras penas um lugar ao sol, absorveu...”. Obtém-se dessa 

forma, uma oração subordinada adverbial causal.  

 

3. D 

Em “Leve-a até o táxi, que ela precisa ir agora”, “que” 

 

4. E 

A alternativa “e” é a única que apresenta uma oração substantiva introduzida pela conjunção “se” ( Não 

sei [isso = se o vinho está bom]). 

 

5. B 

A oração sublinhada é complemento verbal de um verbo transitivo indireto, portanto, tem função de objeto 

indireto. 

 

6. B 

A oração em destaque é subordinada substantiva completiva nominal por ser complemento do nome 

“seguro”. 

 

7. E 

[que sua presença fosse notada] reapresenta o termo “coisa” e, por isso, é aposta oracional (oração 

subordinada substantiva apositiva). 

 

8. B 

A oração sublinhada é completiva nominal, pois completa o nome “certeza”. 

 

9. A  

[que você passe nos vestibulares] é predicativo do sujeito “Meu desejo”. 

 

10.  C 

A oração "que eu tinha medo" é classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta por 

completar o sentido da oração principal "e no fim declarou-me". Além disso, a oração "de que você me 
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esquecesse" é classificada como oração subordinada substantiva completiva nominal por ter valor de 

complemento nominal. Ela completa a oração principal dando sentido ao termo “medo”.  
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Comentários sobre a 1ª fase (questões da 1ª fase) 

 

Exercícios 

 

1. Examine o cartum. 

 
ITURRUSGARAI, Adão.  A vida como ela yeah. Folha de S. Paulo, ago. 2018.  

 
O efeito de humor que se obtém no cartum decorre, principalmente,    

a) da expressão facial da personagem.  

b) do uso de uma ferramenta fora de contexto.  

c) da situação rotineira exposta pela imagem.  

d) da ambiguidade presente na expressão “quebre a cara”.  

e) do emprego de linguagem popular. 

 
 

Texto para as questões 2 e 3. 

Mito, na acepção aqui empregada, não significa mentira, falsidade ou mistificação. Tomo de 

empréstimo a formulação de Hans Blumenberg do mito político como um processo contínuo de 

trabalho de uma narrativa que responde a uma necessidade prática de uma sociedade em determinado 

período. Narrativa simbólica que é, o mito político coloca em suspenso o problema da verdade. Seu 

discurso não pretende ter validade factual, mas também não pode ser percebido como mentira (do 

contrário, não seria mito). O mito político confere um sentido às circunstâncias que envolvem os 

indivíduos: ao fazê‐los ver sua condição presente como parte de uma história em curso, ajuda a 

compreender e suportar o mundo em que vivem. 
ENGELKE, Antonio. O anjo redentor. Piauí, ago. 2018, ed. 143, p. 24 

 

2. De acordo com o texto, o “mito político” 

a) prejudica o entendimento do mundo real.  

b) necessita da abstração do tempo.    

c) depende da verificação da verdade.  

d) é uma fantasia desvinculada da realidade.  

e) atende a situações concretas. 

  



 
 

 

 

2 

Português 
 

3. Sobre o sujeito da oração “em que vivem” (L. 12‐13), é correto afirmar:  

a) Expressa indeterminação, cabendo ao leitor deduzir a quem se refere a ação verbal.  

b) Está oculto e visa evitar a repetição da palavra “circunstâncias” (L. 10).    

c) É uma função sintática preenchida pelo pronome “que” (L. 12).  

d) É indeterminado, tendo em vista que não é possível identificar a quem se refere a ação verbal.  

e) Está oculto e seu referente é o mesmo do pronome “os” em “fazê‐los” (L. 11). 

 
 
 

4. Sim, estou me associando à campanha nacional contra os verbos que acabam em "ilizar". Se nada for 
feito, daqui a pouco eles serão mais numerosos do que os terminados simplesmente em "ar". Todos os 
dias os maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais termos 
infelizes, que imediatamente são operacionalizados pela mídia, reinicializando palavras que já existiam 
e eram perfeitamente claras e eufônicas. 
A doença está tão disseminada que muitos verbos honestos, com currículo de ótimos serviços 
prestados, estão a ponto de cair em desgraça entre pessoas de ouvidos sensíveis. Depois que você fica 
alérgico a disponibilizar, como você vai admitir, digamos, "viabilizar"? É triste demorar tanto tempo para 
a gente se dar conta de que "desincompatibilizar" sempre foi um palavrão. 

FREIRE, Ricardo. Complicabilizando. Época, ago. 2003.  

 
Com base no texto, é correto afirmar:  

a) A “campanha nacional” a que se refere o autor tem por objetivo banir da língua portuguesa os 

verbos terminados em “ilizar”.  

b) O autor considera o emprego de verbos como “reinicializando” (L. 7) e “viabilizar” (L. 13) uma 

verdadeira “doença”.  

c) A maioria dos verbos terminados em “(i)lizar”, presentes no texto, foi incorporada à língua por 

influência estrangeira.  

d) O autor, no final do primeiro parágrafo, acaba usando involuntariamente os verbos que ele condena.  

e) Os prefixos “des” e “in”, que entram na formação do verbo “desincompatibilizar” (L. 14), têm sentido 

oposto, por isso o autor o considera um “palavrão”. 

 
 

5. Seria difícil encontrar hoje um crítico literário respeitável que gostasse de ser apanhado defendendo 
como uma ideia a velha antítese estilo e conteúdo. A esse respeito prevalece um religioso consenso. 
Todos estão prontos a reconhecer que estilo e conteúdo são indissolúveis, que o estilo fortemente 
individual de cada escritor importante é um elemento orgânico de sua obra e jamais algo meramente 
“decorativo”. 
Na prática da crítica, entretanto, a velha antítese persiste praticamente inexpugnada. 

Susan Sontag. “Do estilo”. Contra a interpretação. 

 
Consideradas no contexto, as expressões “religioso consenso”, “orgânico” e “inexpugnada”, 
sublinhadas no texto, podem ser substituídas, sem alteração de sentido, respectivamente, por: 

a) místico entendimento; biológico; invencível.  

b) piedoso acordo; puro; inesgotável.  

c) secular conformidade; natural; incompreensível.  

d) fervorosa unanimidade; visceral; insuperada.  

e) espiritual ajuste; vital; indomada. 
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6. Examine o anúncio. 

 
Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul.  

 
No contexto do anúncio, a frase “A diferença tem que ser só uma letra” pressupõe a 

a) necessidade de leis de proteção para todos que trabalham.  

b) existência de desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho.  

c) permanência de preconceito racial na contratação de mulheres para determinadas profissões.  

d) importância de campanhas dirigidas para a mulher trabalhadora.  

e) discriminação de gênero que se manifesta na própria linguagem. 

 

 

7. I. Diante da dificuldade, municípios de diferentes regiões do país realizaram um segundo “dia D” neste 
sábado. O primeiro ocorreu em 18 de agosto. A adesão, no entanto, ainda ficou abaixo do esperado. 
Agora, a recomendação é que estados e municípios façam busca ativa para garantir que todo o público‐
alvo da campanha seja vacinado.  

Folha de S. Paulo. São Paulo. 03/09/2018. 

 
II. Pensar sobre a vaga, buscar conhecer a empresa e o que ela busca já faz de você alguém especial. 
Muitos que procuram o balcão de emprego não compreendem que os detalhes são fundamentais para 
conseguir a recolocação. Agora, não pense que você vai conseguir na primeira investida, a busca por 
um novo emprego requer paciência e persistência, tenha você 20 anos ou 50.  

Balcão de Emprego. Disponível em: https://www.empregabrasil.com.br/ 

 
O termo “Agora” pode ser substituído, respectivamente, em I e II e sem prejuízo de sentidos nos dois 

textos, por 

a) Neste momento; Por conseguinte.  

b) Neste ínterim; De fato.  

c) Portanto; Ademais.  

d) Todavia; Então.  

e) Doravante; Mas. 
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8. O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba, pode falar uma língua com igual pronúncia 
e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a nêspera?   

José de Alencar. Bênção Paterna. Prefácio a Sonhos d’ouro. 

 
A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá 
chama a virgem pelo nome, outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus 
perfumes, os alvos fios do crautá, as agulhas da juçara com que tece a renda e as tintas de que matiza 
o algodão. 

José de Alencar. Iracema.  

 
Glossário: “ará”: periquito;  
“uru”: cesto; “crautá”: espécie de bromélia;  
“juçara”: tipo de palmeira espinhosa. 
 

No trecho “outras remexe o uru de palha matizada”, a palavra sublinhada expressa ideia de    

a) concessão.  

b) finalidade.  

c) adição.    

d) tempo.    

e) consequência. 
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9.  

 

O oxímoro é uma “figura em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir‐se 
mutuamente, mas que, no contexto, reforçam a expressão”  

(HOUAISS, 2001).  

No poema “Sonetilho do falso Fernando Pessoa”, o emprego dessa figura de linguagem ocorre em: 

a) “Onde morri, existo” (L. 2).  

b) “E das peles que visto / muitas há que não vi” (L. 3‐4).  

c) “Desisto / de tudo quanto é misto / e que odiei ou senti” (L. 6‐8).  

d) “à deusa que se ri / deste nosso oaristo” (L. 10‐11).  

e) “mas não sou eu, nem isto” (L. 14). 
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10. I. Cinquenta anos! Não era preciso confessá‐lo. Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto* 
como nos primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial da marinha, que enfiou a 
capa e saiu, confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala, lembrou‐me dançar uma polca, 
embriagar‐ me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos, e do burburinho surdo e ligeiro das 
conversas particulares. E não me arrependo; remocei. Mas, meia hora depois, quando me retirei do 
baile, às quatro da manhã, o que é que fui achar no fundo do carro? Os meus cinquenta anos.   
*ágil 

 
II. Meu caro crítico, Algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha cinquenta anos, acrescentei: “Já se 
vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias”. Talvez aches esta frase 
incompreensível, sabendo‐se o meu atual estado; mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele 
pensamento. O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A 
morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida experimento a 
sensação correspondente. Valha‐me Deus! é preciso explicar tudo. 

Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

 
A passagem final do texto II – “Valha‐me Deus! é preciso explicar tudo.” – denota um elemento presente 

no estilo do romance, ou seja,  

a) o realismo, visto no rigor explicativo dos fatos.  

b) a religiosidade, que se socorre do auxílio divino.  

c) o humor, capaz de relativizar as ideias.  

d) a metalinguagem, que imprime linearidade à narração.    

e) a ironia, própria do discurso positivo. 
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1. D 

O humor da tirinha está na quebra de expectativa e no efeito da ambiguidade. A ambiguidade está 

relacionada à expressão “quebrar a cara”, que pode ser, denotativamente, entendida como “despedaçar o 

rosto”, mas, no sentido figurado, significa “ter uma decepção”. Além disso, há a quebra de expectativa em 

relação à alteração do usual aviso de segurança “em caso de emergência, quebre o vidro”. 

 

2. E 

Segundo o texto, “mito político” corresponde a uma narrativa que “responde a uma necessidade prática 

de uma sociedade em determinado período”. Dessa forma, “atende a situações concretas”. 

 

3. E 

O sujeito do verbo “viver” está oculto e refere-se a “indivíduos”, que é retomado pelo pronome oblíquo “os” 

em “fazê-los”.  

 

4. C 

De acordo com o autor, a recorrência, na nossa língua, de verbos terminados em “-ilizar” decorre da ação 

de maus tradutores de livros de marketing e administração, que incorporam características da língua 

inglesa à língua portuguesa, desconsiderando que temos termos em nosso vernáculo com a mesma 

acepção.  

 

5. D 

O termo “fervorosa unanimidade” é o que mais se aproxima à ideia de um religioso consenso. A palavra 

“visceral” pode ser entendida como algo “enraizado”, que pode substituir a ideia de “orgânico”. Por fim, a 

expressão “inexpugnável” é definida como aquilo “que resiste a qualquer investida: invencível” e, por isso, 

pode ser relacionada à “insuperada”.  

 

6. B 

A campanha reforça, a partir da expressão “tem que”, a ideia de que a igualdade salarial e de tratamento 

entre homens e mulheres é necessária. Para isso, como argumento, mostra que a única diferença entre 

os trabalhadores e trabalhadoras deve ser a desinência de gênero.  

 

7. E 

No texto I, o advérbio “agora” mostra que, como a campanha de vacinação não atingiu a adesão esperada, 

a estratégia deve ser outra. Assim, desempenha o sentido de “agora em diante”, podendo ser substituído 

por “doravante”. No texto II, “agora” marca oposição às ideias dos períodos anteriores, em que é 

necessário conhecer a empresa na qual se pretende trabalhar, mas alerta que a perseverança é 

indispensável para conseguir o emprego. Por isso, o “agora” pode ser substituído por um termo 

adversativo. 

 

8. D 

As expressões “às vezes” e “outras (vezes)” indicam circunstâncias de tempo, relacionadas às ações da 

“graciosa ará”.  
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9. A 

Oxímoro é o mesmo que paradoxo. Dessa forma, indica a aproximação da ideias que parecem 

contraditórias. No poema, o oximoro aparece no verso “onde morri, existo”, pois os verbos exprimem, 

denotativamente, conceitos excludentes.  

 

10. C 

Por meio desse desfecho, o narrador assume um tom humorístico que atenua e relativiza a gravidade 

daquilo o que está expondo. Esse recurso é bastante comum na Obra Machadiana.  
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Eletroquímica (FUVEST) 
 

Exercícios 

 

1. (Fuvest)  Um estudante realizou um experimento para verificar a influência do arranjo de células 

eletroquímicas em um circuito elétrico. Para isso, preparou 3 células idênticas, cada uma contendo 

solução de sulfato de cobre (II) e dois eletrodos de cobre, de modo que houvesse corrosão em um 

eletrodo e deposição de cobre em outro. Em seguida, montou, sucessivamente, dois circuitos 

diferentes, conforme os Arranjos 1 e 2 ilustrados. O estudante utilizou uma fonte de tensão (F)  e um 

amperímetro (A),  o qual mediu uma corrente constante de 60 mA  em ambos os casos. 

 
 

 
 

a) Considere que a fonte foi mantida ligada, nos arranjos 1 e 2, por um mesmo período de tempo. Em 
qual dos arranjos o estudante observará maior massa nos eletrodos em que ocorre deposição? 
Justifique. 

b) Em um outro experimento, o estudante utilizou apenas uma célula eletroquímica, contendo 2 

eletrodos cilíndricos de cobre, de 12,7 g  cada um, e uma corrente constante de 60 mA.  Considerando 

que os eletrodos estão 50%  submersos, por quanto tempo o estudante pode deixar a célula ligada 

antes que toda a parte submersa do eletrodo que sofre corrosão seja consumida? 
Note e adote: 
Considere as três células eletroquímicas como resistores com resistências iguais. 

Massa molar do cobre: 63,5 g mol  

1A 1C s=  

Carga elétrica de 1mol  de elétrons: 96.500 C.   
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2. (Fuvest)  Em uma oficina de galvanoplastia, uma peça de aço foi colocada em um recipiente contendo 

solução de sulfato de cromo (III) 2 4 3[Cr (SO ) ],  a fim de receber um revestimento de cromo metálico. A 

peça de aço foi conectada, por meio de um fio condutor, a uma barra feita de um metal X,  que estava 

mergulhada em uma solução de um sal do metal X.  As soluções salinas dos dois recipientes foram 

conectadas por meio de uma ponte salina. Após algum tempo, observou-se que uma camada de cromo 

metálico se depositou sobre a peça de aço e que a barra de metal X  foi parcialmente corroída. 

A tabela a seguir fornece as massas dos componentes metálicos envolvidos no procedimento: 
 

 Massa inicial (g)  Massa final (g)  

Peça de aço 100,00 102,08 

Barra de metal X  100,00 96,70 

 

a) Escreve a equação química que representa a semirreação de redução que ocorreu neste 
procedimento. 

b) O responsável pela oficina não sabia qual era o metal X,  mas sabia que podia ser magnésio (Mg), 

zinco (Zn) ou manganês (Mn), que formam íons divalentes em solução nas condições do 
experimento. Determine, mostrando os cálculos necessários, qual desses três metais é X. 

 
  
  
 
 
 
  

Note e adote: 

massas molares (g mol)  

Mg.....24 Cr.....52 Mn.....55 Zn.....65  
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3. (Fuvest)  A figura abaixo ilustra as estabilidades relativas das espécies que apresentam estado de 

oxidação 2+  e 4+  dos elementos da mesma família: carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. 

 
 

As estabilidades relativas podem ser interpretadas pela comparação entre potenciais padrão de 

redução das espécies 4+  formando as espécies 2,+  como representado a seguir para os elementos 

chumbo (Pb),  germânio (Ge)  e estanho (Sn) :  

2 0
2 2 1

0
2 2 2

2 0
2 2 3

PbO 4H 2e Pb 2H O E

GeO 2H 2e GeO H O E

SnO 4H 2e Sn 2H O E

+ − +

+ −

+ − +

+ + +

+ + +

+ + +

 

 

Os potenciais padrão de redução dessas três semirreações, 0
1E ,  0

2E  e 0
3E ,  foram determinados 

experimentalmente, obtendo‐se os valores 0,12 V,−  0,094 V−  e 1,5 V,  não necessariamente nessa 

ordem.  

Sabe‐se que, quanto maior o valor do potencial padrão de redução, maior o caráter oxidante da espécie 

química. 

 
a) Considerando as informações da figura, atribua, na tabela a seguir, os valores experimentais aos 

potenciais padrão de redução 0
1E ,  0

2E  e 0
3E .  

 0
1E  0

2E  0
3E  

Valor 

experimental 

em volt 

   

 
b) O elemento carbono pode formar óxidos, nos quais a proporção entre carbono e oxigênio está 

relacionada ao estado de oxidação do carbono. Comparando os óxidos CO  e 2CO ,  qual seria o 

mais estável? Explique, com base na figura apresentada acima.  
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4. (Fuvest)  Em uma aula de laboratório de Química, a professora propôs a realização da eletrólise da 

água. 

 
 

Após a montagem de uma aparelhagem como a da figura acima, e antes de iniciar a eletrólise, a 

professora perguntou a seus alunos qual dos dois gases, gerados no processo, eles esperavam recolher 

em maior volume. Um dos alunos respondeu: “O gás oxigênio deve ocupar maior volume, pois seus 

átomos têm oito prótons e oito elétrons (além dos nêutrons) e, portanto, são maiores que os átomos 

de hidrogênio, que, em sua imensa maioria, têm apenas um próton e um elétron”. 

Observou‐se, porém, que, decorridos alguns minutos, o volume de hidrogênio recolhido era o dobro do 

volume de oxigênio (e essa proporção se manteve no decorrer da eletrólise), de acordo com a seguinte 

equação química: 

 

2 2 22H O( ) 2H (g) O (g)

2 volts. 1vol.

→ +
 

 
a) Considerando que a observação experimental não corresponde à expectativa do aluno, explique 

por que a resposta dada por ele está incorreta. 

 
Posteriormente, o aluno perguntou à professora se a eletrólise da água ocorreria caso a solução aquosa 

de Na2SO4 fosse substituída por outra. Em vez de responder diretamente, a professora sugeriu que o 

estudante repetisse o experimento, porém substituindo a solução aquosa de Na2SO4 por uma solução 

aquosa de sacarose (C12H22O11). 

 
b) O que o aluno observaria ao realizar o novo experimento sugerido pela professora? Explique.  
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5. (Fuvest)   

 
 

A determinação da carga do elétron pode ser feita por método eletroquímico, utilizando a aparelhagem 

representada na figura ao lado. Duas placas de zinco são mergulhadas em uma solução aquosa de 

sulfato de zinco (ZnSO4). Uma das placas é conectada ao polo positivo de uma bateria. A corrente que 

flui pelo circuito é medida por um amperímetro inserido entre a outra placa de Zn e o polo negativo da 

bateria. A massa das placas é medida antes e depois da passagem de corrente elétrica por determinado 

tempo. Em um experimento, utilizando essa aparelhagem, observou-se que a massa da placa, 

conectada ao polo positivo da bateria, diminuiu de 0,0327 g. Este foi, também, o aumento de massa da 

placa conectada ao polo negativo. 

a) Descreva o que aconteceu na placa em que houve perda de massa e também o que aconteceu na 
placa em que houve ganho de massa. 

b) Calcule a quantidade de matéria de elétrons (em mol) envolvida na variação de massa que ocorreu 
em uma das placas do experimento descrito. 

c) Nesse experimento, fluiu pelo circuito uma corrente de 0,050 A durante 1920 s. Utilizando esses 
resultados experimentais, calcule a carga de um elétron.  

  
 

6. (Fuvest)  Água pode ser eletrolisada com a finalidade de se demonstrar sua composição. A figura 

representa uma aparelhagem em que foi feita a eletrólise da água, usando eletrodos inertes de platina. 

 
 

a) Nesse experimento, para que ocorra a eletrólise da água, o que deve ser adicionado, inicialmente, 
à água contida no recipiente IV? Justifique. 

b) Dê as fórmulas moleculares das substâncias recolhidas, respectivamente, nos tubos II e III. 

c) Qual a relação estequiométrica entre as quantidades de matéria (mols) recolhidas em II e III? 

d) Escreva a equação balanceada que representa a semirreação que ocorre no eletrodo (ânodo) 
inserido no tubo III.  
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7. (Fuvest)  Foi montada uma pilha em que o polo positivo era constituído por um bastão de paládio, 

mergulhado numa solução de cloreto de paládio, e o polo negativo, por um bastão de níquel, 

mergulhado numa solução de sulfato de níquel. As semirreações que representam os eletrodos são: 

 
2

2

Pd 2e Pd

Ni 2e Ni

+ −

+ −

+

+
 

 

a) Escreva a equação que representa a reação química que ocorre quando a pilha está funcionando 
(sentido espontâneo). 

b) O que acontece com as concentrações de 2Pd +  e 2Ni +  durante o funcionamento da pilha? 

Explique. 

c) Os dados da tabela a seguir sugerem que o princípio de Le Chatelier se aplica à reação química 
que acontece nessa pilha. Explique por quê. 

 

Experimento 2 1[Pd ] mol L+ −  2 1[Ni ] mol L+ −  E V  

A  1,00  0,100  1,27  

B  1,00  1,00  1,24  

C  0,100  1,00  1,21 

 

E =  diferença de potencial elétrico  
  
 

8. (Fuvest)  Constroi-se uma pilha formada por: 

- um eletrodo, constituído de uma placa de prata metálica, mergulhada em uma solução aquosa de 

nitrato de prata de concentração 0,1 mol / L. 

- outro eletrodo, constituído de uma placa de prata metálica, recoberta de cloreto de prata sólido, imersa 

em uma solução aquosa de cloreto de sódio de concentração 0,1 mol / L. 

- uma ponte salina de nitrato de potássio aquoso, conectando esses dois eletrodos. Constrói-se outra 

pilha, semelhante à primeira, apenas substituindo-se AgCℓ (s) por AgBr (s) e NaCℓ (aq, 0,1 mol/L) por 

NaBr (aq, 0,1 mol / L). Em ambas as pilhas, quando o circuito elétrico é fechado, ocorre produção de 

energia. 

a) Dê a equação global da reação da primeira pilha. Justifique o sentido em que a transformação se 

dá. 

b) Dê a equação da semi-reação que ocorre no polo positivo da primeira pilha. 

c) Qual das pilhas tem maior força eletromotriz? Justifique sua resposta com base nas concentrações 

iônicas iniciais presentes na montagem dessas pilhas e na tendência de a reação da pilha atingir o 

equilíbrio. Para a primeira pilha, as equações das semi-reações de redução, em meio aquoso, são: 

Ag+ (aq) + e- →  Ag(s) 

AgCℓ(s) + e- →  Ag(s) + Cℓ-(aq) 

Produtos de solubilidade: 

AgCℓ = 1,8 × 10-10; 

AgBr = 5,4 × 10-13. 
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9. (Fuvest)  Um experimentador tentou oxidar zinco (Zn) com peróxido de hidrogênio (H2O2), em meio 

ácido. 

Para isso, adicionou, ao zinco, solução aquosa de peróxido de hidrogênio, em excesso, e, 

inadvertidamente, utilizou ácido iodídrico [HI(aq)] para acidular o meio. 

Para sua surpresa, obteve vários produtos. 

a) Escreva as equações químicas balanceadas que representam as reações de oxirredução ocorridas 

no experimento, incluindo a que representa a decomposição do peróxido de hidrogênio, pela ação 

catalítica do metal. 

b) Poderá ocorrer reação entre o peróxido de hidrogênio e o ácido iodídrico? Justifique, utilizando 

semi-reações e os correspondentes potenciais padrão de redução. 

Dados: Potenciais padrão de redução (V): 

peróxido de hidrogênio, em meio ácido, dando 

água............................................................1,78 

oxigênio (O2), em meio ácido, dando peróxido de hidrogênio............................................. 0,70  

iodo (I2) dando íons iodeto ........................ 0,54 

íons H+ dando hidrogênio gasoso (H2)........ 0,00 

íons Zn2+ dando zinco metálico............... - 0,76  

  
 

10. (Fuvest)  Industrialmente, alumínio é obtido a partir da bauxita. Esta é primeiro purificada, obtendo-se 

o óxido de alumínio, Aℓ2O3, que é, em seguida, misturado com um fundente e submetido a uma eletrólise 

ígnea, obtendo-se, então, o alumínio. 

As principais impurezas da bauxita são: Fe2O3, que é um óxido básico e SiO2, que é um óxido ácido. 

Quanto ao Aℓ2O3, trata-se de um óxido anfótero, isto é, de um óxido que reage tanto com ácidos quanto 

com bases. 

a) Na primeira etapa de purificação da bauxita, ela é tratada com solução aquosa concentrada de 

hidróxido de sódio. Neste tratamento, uma parte apreciável do óxido de alumínio solubiliza-se, 

formando NaAℓ(OH)4. Escreva a equação química balanceada que representa tal transformação. 

b) Se a bauxita fosse tratada com solução aquosa concentrada de ácido clorídrico, quais óxidos 

seriam solubilizados? Justifique por meio de equações químicas balanceadas. 

c) Na eletrólise do óxido de alumínio fundido, usam-se várias cubas eletrolíticas ligadas em série, 

através das quais passa uma corrente elétrica elevada. Se n cubas são ligadas em série e a corrente 

é I, qual deveria ser a corrente, caso fosse usada apenas uma cuba, para produzir a mesma 

quantidade de alumínio por dia? Justifique, com base nas leis da eletrólise.  
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Gabarito 

 

1.  
a) O arranjo 1 está montado em série e neste caso a corrente elétrica que percorre células será a 

mesma, ou seja, 60 mA. O arranjo 2 está montado em paralelo, sendo assim, a corrente elétrica 

ficará dividida por três  =(60 mA 3 20 mA).  Quanto maior a corrente elétrica, maior a massa 

depositada, ou seja, no arranjo 1 a massa depositada será maior e no arranjo 2 será menor. 
 

b) 50%,  ou seja, metade de cada eletrodo está submersa, e um deles sofrerá corrosão, então: 

+ −

=

= = =

⎯⎯→ + −

Cu (um eletrodo)

Cu (um eletrodo)
Cu (submersa)

2
(s) (aq)

m 12,7 g

m 12,7 g
m 6,35 g (massa corroída)

2 2

Cu Cu 2e (semirreação de oxidação corrosão)

63,5 g −2 mol de e

Então,

63,5 g 2 96.500 C

6,35 g 

=

= =

=   =

=

= =



19.300 C

0,2 96.500 C

Q 19.300 A.s

i 60 mA 0,06 A

Q
Q i t t

i

Q
t

i

19.300 A.s
t 321.666,66 s

0,06 A

t 321.667 s
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2.  

a) A peça de aço foi colocada em um recipiente contendo solução de sulfato de cromo (III) 2 4 3[Cr (SO ) ],  

a fim de receber um revestimento de cromo metálico. Então,

3 2
2 4 3 4

3

Cr (SO ) (aq) 2Cr (aq) 3SO (aq)

Cr (aq) 3e Cr(s) (redução)

+ −

+ −

→ +

+ ⎯⎯→  
 

b) A massa do cromo depositado pode ser obtida a partir da tabela fornecida no enunciado. 

Cr

3

m 102,08 g 100,00 g 2,08 g

Cr 52 g / mol

Cr (aq) 3e Cr(s) (redução)

3 mols e

+ −

−

= − =

=

+ ⎯⎯→

52 g

n

X

X
X

forma
íon

divalente

2

2,08 g

n 0,12 mol de elétrons no circuito

m 100,00 g 96,70 g 3,30g

3,30
n mol

M

X(s) X (aq) 2e

1mol

+ −

=

= − =

=

⎯⎯→ +

X

2 mols e

3,30
mol

M

−

X

X

0,12 mol e

3,30
M 2 55 g / mol

0,12

M 55 g / mol

X é o manganês.

−

=  =

=    
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3.  
a) A partir do gráfico fornecido, percebe-se que a estabilidade do chumbo aumenta no estado de 

oxidação +2. 

 

Conclusão: 4 2
1Pb 2e Pb E (reação espontânea; maior potencial)+ − ++ → . 

 
 
Conclusão: 

4 2
2

4 2
3

2 3

Sn 2e Sn E

Ge 2e Ge E

E E

+ − +

+ − +

+ →

+ →



 

 0
1E  0

2E  0
3E  

Valor 
experimental 
em volt 

 
+1,5 V 

 
-0,12 V 

 
-0,094 V 

 
 

b) De acordo com a figura, o óxido mais estável é o 2CO , pois o número de oxidação do carbono é 

maior (+4). 
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4.  
a)  O volume do gás depende das condições de pressão e temperatura e, também, do número de mols 

de moléculas. A massa atômica, número de prótons ou de nêutrons não interfere na medição. 
 

b) Com a solução de sacarose (C12H22O11) não ocorreria eletrólise, pois o aluno estaria testando uma 
solução molecular que não conduz corrente elétrica.   

 
5.  

a) De acordo com a figura fornecida, verifica-se que o zinco se torna um eletrodo positivo, ou negativo 
de acordo com os terminais da bateria. 
Na placa de zinco acoplada ao polo negativo da bateria, teremos aumento de massa: 

+ −− + →2( ) Zn (aq) 2e Zn(s) (redução)  

 
Na placa de zinco acoplada ao polo positivo da bateria, teremos diminuição de massa: 

+ −+ → +2( ) Zn(s) Zn (aq) 2e (oxidação)  

 
b) A partir da reação de oxidação, vem: 

+ −→ +2Zn(s) Zn (aq) 2e (oxidação)

65,4 g −2 mols e

0,0327 g −

− −=  3

n mols e

n 1,0 10 mols e

 

 
Observação: O número de mols envolvidos na reação de redução é igual ao de oxidação. 
 

c) Notações: 
Q = carga (coulomb) 
i = intensidade da corrente elétrica (A; ampère) 
t = tempo (s; segundo) 

 

= 

=  =

Q i t

Q 0,050 1920 96 coulomb
 

− − 31,0 10 mol e

− −  3 23

96 coulomb

1,0 10 6,0 10 e

−

96 coulomb

1 e

− −=  = 20 19

Q'

Q' 16 10 1,6 10 coulomb

 

A carga de um elétron corresponde a − 191,6 10 coulomb .   
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6.  
a) No recipiente IV encontra-se o polo positivo do equipamento, ou seja, o ânodo, no qual ocorre a 

oxidação do ânion OH.  Logo neste compartimento devem existir compostos que liberem ânions que 

descarreguem com menor facilidade do que o OH,  por exemplo, ânions oxigenados ou fluoreto. 

Exemplos: 2 4 3NaF, H SO , KNO ,  entre outros. 

 
b) Cátodo: 

2(g)2 H 2e H+ −+ →  ou 

2 2(g)2 H O 2e H 2 OH− −+ → +  

Ânodo: 

2 2(g)
1

2 OH 2e H O O
2

− −→ + +  ou 

2 2(g)
1

H O 2e 2 H O
2

− +→ + +  

 

Substância recolhida no tubo II: 2(g)H .  

Substância recolhida no tubo III: 2(g)O .  

 
c) Teremos: 

2(g)

2 2(g)

2 H 2e H

1
2 OH 2e H O O

2

+ −

− −

+ →

→ + +

2 2(g) 2(g)
1

H O H O
2

→ +

 

 
ou 
 

2 2(g)

2 2(g)

2 H O 2e H 2 OH

1
H O 2e 2 H O

2

− −

− +

+ → +

→ + +

2 2(g) 2
1

H O H O (global)
2

→ +

 

 

Proporção: 21H  para 0,5  de 2O .  

 
d) Tubo III (ânodo; polo positivo): 

2 2(g)
1

2 OH 2e H O O
2

− → + +  ou 

2 2(g)
1

H O 2e 2 H O
2

+→ + +    
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7.  

a) 2 2
(aq) (s) (s) (aq)Pd Ni Pd Ni .+ ++ → +  

 

b) Os íons 2Pd +  sofrem redução, consequentemente, a sua concentração diminui. 

Verificamos que o bastão de (s)Ni  sofre oxidação, pois o níquel transforma-se em 2
(aq)Ni ,+  ou seja, 

a concentração desse cátion aumenta na solução. 
 

c) Ao analisarmos os experimentos A  e B,  percebemos que a concentração de 2Pd +  é constante e 

a concentração de 2Ni +  aumenta. O equilíbrio é deslocado para a esquerda: 
2 2

(aq) (s) (s) (aq)Pd Ni Pd Ni+ ++ +  

                                        

A reação espontânea, aquela que apresenta o maior valor de ddp,  é desfavorecida (diminui o seu 

potencial), conforme se observa na tabela. 
 

Nos experimentos B  e C,  observamos que a concentração de 2Ni +  é constante e a concentração 

de 2Pd +  diminui, logo, o equilíbrio é para a esquerda: 

 
2 2

(aq) (s) (s) (aq)Pd Ni Pd Ni .+ ++ → +  

 
Ou seja, a reação espontânea é desfavorecida (diminui o seu potencial), conforme se observa na 
tabela.   

 
8.  

a) Esquema da primeira pilha: 

 
AgCℓ (s) →  Ag+(aq) + Cℓ (aq) 

K(PS) = [Ag+] . [Cℓ] = [Ag+] . 0,1 = 1,8 . 10-10 

[Ag+] = 1,8 . 10-9 mol/L 

A concentração de íons Ag+ é maior na cuba da esquerda (cátodo). 

O fluxo de elétrons será da direita para a esquerda. 

Ag+(aq) + Cℓ(aq) →  AgCℓ (s) (equação global) 

 

b) Polo positivo → cátodo 

    Ag+(aq) + e →Ag0(s) 
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c) ∆E0 (força eletromotriz), então: 

    ∆E0 = E0 (cátodo) - E0 (ânodo).  

Quanto maior a [Ag+], maior o potencial de redução.  

K(ps) do AgBr(s) < K(ps) do AgCℓ(s). 

[Ag+] na solução de NaBr(aq) < [Ag+] na solução de NaCℓ(aq).  

O eletrodo revestido por AgBr(s) terá um menor potencial de redução do que o eletrodo revestido 

com AgCℓ(s).  

A pilha que contém NaBr(aq) e  AgBr(s) possui uma maior diferença de potenciais, o que leva a uma 
força eletromotriz maior.   

 
9.  

a) Zn 

 2H2O2   →    2H2O + O2    ∆E = +1,08 V 

H2O2 + 2H+ + 2I →  I2 + 2H2O   ∆E = +1,24 V 

Zn + H2O2 + 2H+ →  Zn2+ + 2H2O ∆E = +2,54 V 

 

b) Sim, a reação entre o peróxido de hidrogênio e o ácido iodídrico é espontânea, pois ∆E > 0 (+1,24 V).   
 
10.  

a)  Al2O3 + 2 NaOH + 3H2O →  2NaAl(OH)4 

 

b) Al2O3 + 6HCl →  2AlCl3 + 3H2O 

Fe2O3 + 6HCl →  2FeCl3 + 3H2O 

 SiO2 + 6HCl →  não ocorre reação 

 

c) Q = i x t 

     Q(total) = nQ 

     nQ = i' x t 

     i' = n x i   
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Isomeria (UFSC) 
 

Exercícios 

 

 

1. (Ufsc)  Pesquisas revelam que analgésicos elevam o risco de infarto 
 

Estudos internacionais apontam que a utilização de analgésicos, como o diclofenaco de sódio e o 

ibuprofeno, está associada a um risco aumentado de parada cardíaca. A pesquisa foi conduzida com 

mais de 400  mil pessoas e os resultados sugerem que o risco cardiovascular foi maior com a utilização 

de doses elevadas e durante o primeiro mês de uso. As fórmulas estruturais do diclofenaco na forma 

ácida (I) e do ibuprofeno (II) são mostradas abaixo. 

 
 

Disponível em: <https://www.theguardian.com/society/2017/may/09/common-painkillers-ibuprofen-nsaids-
raise-risk-heart-attack-study>. [Adaptado]. Acesso em: 8 set. 2017. 

 
 

Com base no exposto acima, é correto afirmar que:  

(01)  a molécula de II apresenta átomo de hidrogênio ionizável.    
(02)  na molécula de II, o substituinte alquílico isobutil do anel aromático está disposto em posição 

para em relação ao substituinte que apresenta a função ácido carboxílico.    

(04) a molécula de I apresenta a função amida.    
(08)  a molécula de II apresenta três pares de enantiômeros.    
(16)  a molécula de I é capaz de interagir com a água por meio de ligações iônicas.    
(32)  a molécula de II apresenta um substituinte alquílico etil ligado a um átomo de carbono 

assimétrico.    
Soma (     ) 
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2. (Ufsc)  Os ésteres são utilizados como essências de frutas e aromatizantes na indústria alimentícia, 

farmacêutica e cosmética. Considere a reação entre um ácido carboxílico (I) e um álcool (II), de acordo 

com o esquema reacional abaixo, formando o éster representado pela estrutura III, que possui aroma 

de abacaxi e é usado em diversos alimentos e bebidas: 

 
Sobre o assunto, é correto afirmar que:  

(01)  o composto I possui dois átomos de hidrogênio ionizáveis, o que o classifica como um ácido 
poliprótico.    

(02) o composto I é o ácido etanoico.    
(04)  o composto II é o butan-1-ol.     
(08) o composto III é isômero de função do ácido hexanoico.    
(16)  a reação que ocorre no sentido indicado pela letra “a” é denominada esterificação, ao passo que 

a reação que ocorre no sentido indicado por “b” é uma hidrólise.    
(32) a adição do composto I ou II em excesso favorecerá a reação no sentido indicado pela letra “b”, 

deslocando o equilíbrio da reação para a esquerda.    

Soma (     ) 

  
 

3. (Ufsc)  Funcionárias passam mal após inalar poli(metilmetacrilato)  
Em agosto de 2016, funcionárias da equipe de limpeza de uma empresa de Maceió precisaram de 

atendimento médico após limpar o chão do almoxarifado sem equipamentos de proteção individual. 

No local, dois vidros contendo poli(metilmetacrilato) haviam caído no chão e quebrado, liberando o 

líquido para o ambiente. Essa substância química é tóxica e tem causado danos irreparáveis quando 

utilizada em procedimentos estéticos. O poli(metilmetacrilato) – PMMA – também é conhecido como 

“acrílico” e pode ser obtido a partir da polimerização, sob pressão, da molécula representada como I no 

esquema abaixo, na presença de catalisador e sob aquecimento: 

 
Sobre o assunto, é correto afirmar que:  

(01)  o PMMA é um polímero de condensação.    
(02)  a molécula de I apresenta a função orgânica éter.    

(04)  a molécula de I apresenta isomeria geométrica.    
(08)  a molécula de I é o monômero do PMMA.    

(16)  a nomenclatura IUPAC de I é 2-metilprop-2-enoato  de metila.    

(32)  o catalisador, a pressão e o aquecimento influenciam a velocidade da reação de formação do 
PMMA.    

(64)  o PMMA apresenta o radical metil ligado a um átomo de carbono insaturado.  

Soma (     ) 
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4. (Ufsc) Adoçantes fazem realmente mal à saúde?  
 

O aspartame é provavelmente o adoçante artificial mais conhecido e também o mais criticado 

mundialmente. É produzido a partir dos aminoácidos ácido aspártico e fenilalanina. Alguns estudos 

científicos recentes sugerem que o aumento de alguns tipos de câncer pode estar associado ao 

consumo excessivo deste adoçante. Por outro lado, pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional do 

Câncer dos Estados Unidos e pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos concluíram 

que o consumo de aspartame na quantidade de 40 mg  por cada quilograma de massa corporal do 

indivíduo é seguro. 

 
Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/02/150204_vert_fut_adocante_ml.shtml>. 

[Adaptado]. Acesso em: 18 ago. 2015. 

 
 

 
 

Informações adicionais: 

No Brasil, sugere-se que a ingestão diária máxima de aspartame seja de 10 gotas kg  de massa 

corporal para os produtos comercializados na forma líquida, de modo a não ultrapassar a ingestão 

diária aceitável de 40 mg kg  de massa corporal. 

Considere que cada gota de adoçante contém 4,0 mg  de aspartame e que para adoçar uma xícara de 

café seja necessário adicionar 21 gotas de adoçante. 

 
Sobre o assunto tratado acima, é CORRETO afirmar que:  

(01)  a nomenclatura IUPAC do ácido aspártico é ácido 3-amino propanoico.    
(02)  a nomenclatura IUPAC da fenilalanina é ácido 2-amino-3-fenilpropanoico.    

(04) um indivíduo de 50 kg  que ingerir, em um dia, quinze xícaras de café com adoçante contendo 

aspartame nas condições descritas no enunciado terá ingerido uma quantidade maior do 
adoçante artificial do que a aceitável.    

(08)  as moléculas de ácido aspártico e de fenilalanina apresentam as funções orgânicas amida e 
ácido carboxílico.    

(16)  a molécula de aspartame apresenta dois átomos de carbono assimétricos.    
(32)  a molécula de fenilalanina apresenta um par de enantiômeros.    
(64)  a molécula de ácido aspártico possui dois pares de diastereoisômeros.    
Soma (    )   
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5. (Ufsc)   

 
 

O canabidiol (fórmula estrutural acima) é uma substância química livre de efeitos alucinógenos 

encontrada na Cannabis sativa. Segundo estudos científicos, essa substância pode ser empregada no 

tratamento de doenças que afetam o sistema nervoso central, tais como crises epilépticas, esclerose 

múltipla, câncer e dores neuropáticas. De acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), o medicamento contendo canabidiol está inserido na lista de substâncias de uso proscrito 

no Brasil. Interessados em importar o medicamento precisam apresentar a prescrição médica e uma 

série de documentos, que serão avaliados pelo diretor da agência. A autorização especial requer, em 

média, uma semana. Já existem algumas campanhas pela legalização do medicamento.  
Disponível em: <http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/2014/08/anvisa-autoriza-37-pedidos-de-

importacao-do-canadibiol-desde-abril.html> [Adaptado] Acesso em: 22 ago. 2014.  
 

 
Sobre o assunto tratado acima, é CORRETO afirmar que:  

(01)  a fórmula molecular do canabidiol é 21 30 2C H O .     

(02)  os grupos hidroxila estão ligados a átomos de carbono saturados presentes em um anel 
benzênico.    

(04)  o canabidiol apresenta massa molar igual a 314 g / mol.     

(08)  a molécula do canabidiol apresenta entre átomos de carbono 22 ligações covalentes do tipo 

sigma ( )σ  e 5 ligações covalentes do tipo pi ( ).π     

(16)  a ordem decrescente de eletronegatividade dos elementos químicos presentes no canabidiol é 
carbono > hidrogênio > oxigênio.    

(32)  o átomo de carbono apresenta dois elétrons na sua camada de valência.    
(64)  a molécula de canabidiol apresenta isomeria geométrica.    
 Soma (    )   
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6. (Ufsc) Polícia apreende 33 mil comprimidos de ecstasy em Florianópolis. Após a prisão do chefe do 
grupo, policiais descobriram o laboratório onde as drogas eram produzidas. Os comprimidos de 
ecstasy seriam vendidos na Europa.  

Disponível em: <http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/policia/noticia/2013/08/operacao-apreende-mais-de-3-mil-
comprimidos -de-ecstasy-no-pantanal-em-florianopolis-4225481.html>  

Acesso em: 21 ago. 2013.  

 
 

O ecstasy ou metilenodioximetanfetamina (MDMA) é uma droga sintética produzida em laboratórios 

clandestinos a partir de uma substância denominada safrol, extraída do sassafrás, planta utilizada no 

Brasil como aromatizante em aguardentes. A droga provoca alterações na percepção do tempo, 

diminuição da sensação de medo, ataques de pânico, psicoses e alucinações visuais. Causa também 

aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, boca seca, náusea, sudorese e euforia. A 

utilização prolongada diminui os níveis de serotonina (hormônio que regula a atividade sexual, o humor 

e o sono) no organismo.  

 
A seguir, estão apresentadas as fórmulas estruturais do safrol e do MDMA: 

 

 
 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40421999000500019&script=sci_arttext>  
Acesso em: 25 ago. 2013. 

 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01) A molécula de MDMA apresenta um carbono assimétrico.    

(02) As ligações químicas das moléculas do safrol e do MDMA possuem caráter iônico.    

(04) A fórmula molecular do safrol é C10H10O2.    

(08) A molécula de MDMA apresenta as funções orgânicas éster e amida.    

(16) As moléculas de safrol e de MDMA apresentam isomeria espacial.    

(32) A molécula de safrol apresenta isomeria geométrica.    

(64) A mólecula de MDMA apresenta um par de enantiômeros.    

Soma (    )   
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7. (Ufsc) A lactose é um dissacarídeo presente no leite e seus derivados, formada pela condensação entre 

uma molécula de galactose e uma molécula de glicose. A digestão da lactose é realizada pela atividade 

da enzima lactase, produzida no intestino delgado sobre as vilosidades intestinais, que rompe a ligação 

entre a molécula de glicose e a de galactose. Os açúcares separados podem ser digeridos 

normalmente. A intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose, caracterizada por 

constantes dores e inchaços abdominais, flatulência e diarreia associados a uma alimentação sem 

restrição de produtos com lactose. Um dos exames que detectam a intolerância à lactose é o teste de 

tolerância à lactose, que consiste em uma curva glicêmica. Inicialmente, o sangue é coletado em jejum 

para análise da glicemia, e na sequência o paciente ingere 50 g de lactose e se avaliam os sintomas 

por cerca de duas horas, com coletas de sangue para novas medidas de glicemia a cada 30 minutos, 

para assim obter a curva glicêmica. 

 Informações adicionais: 

 

1. Um litro de leite integral apresenta na composição aproximadamente 50 g de lactose. 

2. Fórmulas estruturais (representadas com configuração ( )Dβ − − +  para galactose e glicose): 

 

 
 

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01)  Um indivíduo que beber 200 mL de leite integral com 90% a menos de lactose terá ingerido 
apenas 1 g de lactose.    

(02)  Tanto galactose como glicose apresentam cadeia carbônica saturada e heterogênea.    
(04)  Na curva glicêmica de um indivíduo incapaz de digerir a lactose, observa-se um aumento 

gradativo dos níveis de glicemia no sangue.    
(08)  A glicose é um estereoisômero de galactose.    

(16)  A lactose apresenta somente átomos de carbono primários e secundários.    
(32)  A lactose apresenta hidroxilas ligadas a átomos de carbono insaturado.    
 Soma (    )   
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8. (Ufsc) O Brasil atualmente defronta-se com a perspectiva de um significativo aumento na demanda 

por etanol combustível. Esta previsão sustenta-se em certas realidades de mercado, como:  

a) aumento do consumo interno de álcool hidratado devido ao sucesso dos automóveis flexi fuel no 

mercado de veículos automotivos leves.  

b) expansão das exportações brasileiras de etanol em função do crescente interesse mundial pela 

mistura deste à gasolina, como forma de diminuir as emissões de gases de efeito estufa (GEE).  

 

Um caminho para solucionar o problema seria ampliar a produtividade de litros de álcool por hectare 

de cana plantada, aproveitando integralmente a biomassa da planta para produzir etanol. Essa rota 

recebe o nome de etanol lignocelulósico ou de 2a geração. Para obtermos etanol lignocelulósico são 

necessários, basicamente, dois processos: a hidrólise dos polissacarídeos em açúcares simples e a 

fermentação destes em etanol.  

 

Disponível em: <http://www.bioetanol.org.br/interna/index.php?pg=MzM=>  

Acesso em: 16 ago. 2009. 

 

Com base nas informações acima, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01)  Hidrólise significa quebra pelo hidrogênio.    

(02)  A hidrólise da celulose pode ser representada por: 

    
(04)  Na molécula de glicose existe apenas um centro quiral.    

(08)  O aumento da produtividade de álcool por hectare pode ser conseguido pela fermentação da 
molécula de açúcar liberada pela hidrólise da lignocelulose presente no bagaço da cana.    

(16)  A fermentação da glicose para geração de etanol pode ser representada pela equação 
corretamente balanceada: C4H12O2→ 2C2H5OH.    

(32)  A molécula de etanol produzida pelo processo tradicional é diferente da molécula de etanol 
produzida pela fermentação do açúcar proveniente da lignocelulose.    

 Soma (    )   
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9. (Ufsc)  "Vinha depois a aluvião moderna das zonas formadas, o solo fecundo, lavradio. E o mestre 

passava a descrever a vida na umidade, na semente, a evolução da floresta, o gozo universal da clorofila 

na luz."  

(POMPEIA, Raul. O Ateneu. São Paulo: Ática, 2006. p. 144.) 
 
 

Sabe-se que a vida em nosso planeta é possível através de processos de transformação de energia. 

Nos vegetais com clorofila são produzidos os hidratos de carbono, considerados uma das fontes de 

energia para os organismos. 

 
A equação química a seguir representa a obtenção de moléculas de glicose por meio do processo de 
fotossíntese.  
 

fotossíntese
2(g) 2 ( ) 6 12 6(s) 2(g)6CO 6H O 1C H O 6O+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ +  

 
As moléculas de glicose obtidas são combinadas, formando dois polímeros de condensação: a 

celulose e o amido, ambos de fórmula empírica 6 10 5 n(C H O ) .  O amido é um polissacarídeo que se 

encontra armazenado em diferentes órgãos vegetais. A celulose, por sua vez, também é um 

polissacarídeo que existe praticamente em todos os vegetais. O algodão, por exemplo, é constituído 

por cerca de 95 % de celulose. 

 

 
 

De acordo com as informações acima, assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(S).  

(01) A molécula de glicose apresenta quatro átomos de carbono quirais diferentes.    
(02) Celulose e amido são polímeros naturais.     
(04) A reação de polimerização da glicose implica eliminação de moléculas de água.    

(08) Na reação de fotossíntese o 2CO  atua como um redutor.    

(16) A molécula de glicose não possui átomos de carbono com hibridização 2sp .     

(32) A molécula de glicose apresenta isômeros geométricos.    
(64) No processo de fotossíntese a clorofila captura a luz solar, convertendo-a em energia química.    
 Soma (    )   
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10. (Ufsc)  Na tabela a seguir encontram-se informações a respeito de três substâncias, que possuem a 

fórmula molecular C3H8O. 

 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01)  A é isômero funcional de B.    

(02)  Os compostos B e C apresentam carbono assimétrico.    
(04) A substância A denomina-se etoxietano.    

(08) As substâncias A, B e C possuem pelo menos um átomo de carbono com hibridização sp2.     
(16)  B e C são isômeros de posição.     
(32)  O nome IUPAC da substância B é 1-propanol.    

Soma (    )   
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Gabarito 

 
1. 01 + 02 = 03 

(01) Correto. A molécula de II apresenta átomo de hidrogênio ionizável no grupo carboxila.   

 
(02) Correto. Na molécula de II, o substituinte alquílico isobutil do anel aromático está disposto em 

posição para em relação ao substituinte que apresenta a função ácido carboxílico.   

 
 

(04) Incorreto. A molécula de I apresenta a função amina.   

 
 

(08) Incorreto. A molécula de II apresenta um par de enantiômeros (d, ),  pois possui apenas um átomo 

de carbono quiral ou assimétrico (ligado a quatro ligantes diferentes entre si).   

 
 
(16) Incorreto. A molécula de I é capaz de interagir com a água por meio de ligações de hidrogênio.  
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(32) Incorreto. A molécula de II apresenta um substituinte alquílico metil ligado a um átomo de carbono 
assimétrico.   

   
 
2. 08 + 16 = 24 

(01) Incorreta. O composto I (ácido butanoico) possui um átomo de hidrogênio ionizável, o que o 
classifica como um ácido monoprótico.   
 

 
 

(02) Incorreta. O composto I é o ácido butanoico.   
 
(04) Incorreta. O composto II é o etanol.  
 
(08) Correta. O composto III é isômero de função do ácido hexanoico. 

 

   
 
(16) Correta. A reação que ocorre no sentido indicado pela letra “a” é denominada esterificação, ao passo 

que a reação que ocorre no sentido indicado por “b” é uma hidrólise.   
 

 
 

(32)  Incorreta. A adição do composto I ou II em excesso favorecerá a reação no sentido indicado pela 
letra “a” (esterificação), deslocando o equilíbrio da reação para a direita devido ao aumento da 
concentração dos reagentes da reação direta.   
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3. 08 + 16 + 32 = 56 
(01) Incorreta. O PMMA é um polímero de adição (verifica-se a presença de insaturação no monômero). 
 
(02) Incorreta. A molécula de I apresenta a função orgânica éster.   

 

 
 

(04) Incorreta. A molécula de I não apresenta isomeria geométrica, pois existem dois ligantes (H)  iguais 

ligados a um dos carbonos da dupla ligação.  
 
(08) Correta. A molécula de I é o monômero do PMMA, ou seja, sofrerá adição.   
 

(16) Correta. A nomenclatura IUPAC de I é 2-metilprop-2-enoato  de metila.   

 
 
(32) Correta. O catalisador (diminui a energia de ativação), a pressão e o aquecimento são fatores que 

influenciam na velocidade da reação de formação do PMMA. 
 
(64) Incorreta. O PMMA apresenta o radical metil ligado a um átomo de carbono saturado.   
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4. 02 + 16 + 32 = 50 
Análise das afirmações: 
(01) Incorreta. A nomenclatura IUPAC do ácido aspártico é ácido 2- amino-butanodioico 

(2-amino-butan-1,4-dioico). 

 
(02) Correta. A nomenclatura IUPAC da fenilalanina é ácido 2-amino-3-fenilpropanoico. 
 

(04) Incorreta. Um indivíduo de 50 kg  que ingerir, em um dia, quinze xícaras de café com adoçante 

contendo aspartame nas condições descritas no enunciado terá ingerido uma quantidade menor do 
adoçante artificial do que a aceitável.   
Ingestão diária aceitável 40 mg/kg

40 mg

=

1kg

m 50 kg

m 2.000 mg 2 g (massa máxima de adoçante para o indivíduo)

1 xícara

= =

1 gota

21 4 mg

15 xícaras



m'

m' 1.260 mg 1,26 g (menor do que a massa máxima de adoçante para o indivíduo).= =

 

 
(08) Incorreta. As moléculas de ácido aspártico e de fenilalanina apresentam as funções orgânicas amina 

e ácido carboxílico.   

 
 
(16) Correta. A molécula de aspartame apresenta dois átomos de carbono assimétricos ou quirais. 

 
(32) Correta. A molécula de fenilalanina apresenta um par de enantiômero, ou seja, um carbono 

assimétrico ou quiral. 

   
(64) Incorreta. A molécula de ácido aspártico possui um par de diastereoisômeros (um isômero não é 

imagem do outro, não são sobreponíveis).   
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5. 01 + 04 + 08 + 64 = 77 

(01) Correta. O canabidiol apresenta 21 30 2C H O .  

 
(02) Incorreta. Os grupos hidroxilas estão ligados a carbonos insaturados. 

 
(04) Correta. 

C 12 21 252

H 1 30 30

O 16 2 32

252 30 32 314 g / mol

=  =

=  =

=  =

+ + =

 

 
(08) Correta. 

 
 

(16) Incorreta. A ordem do mais para o menos eletronegativo será: oxigênio carbono hidrogênio.   

 
(32) Incorreta. O carbono possui 4 elétrons na camada de valência. 
 
(64)  Correta. A isomeria geométrica se apresenta no anel aromático, pois para que ocorra esse tipo de 

isomeria em cadeia fechada, dois átomos de carbono devem apresentar pelo menos dois ou mais 
grupos diferentes ligados a ele, que por sua vez, precisam ser iguais aos ligantes do outro átomo de 
carbono. Essa condição ocorrerá, por exemplo, com os carbonos ligados a hidroxila.   
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6. 01 + 04 + 64 = 69 
- A molécula de MDMA apresenta um carbono assimétrico.   

 
 
- As ligações químicas das moléculas do safrol e do MDMA são covalentes. 
 
- A fórmula molecular do safrol é C10H10O2.   

 
 
- A molécula de MDMA apresenta as funções orgânicas éter e amina.   

 
 
- A molécula de MDMA apresenta isomeria óptica.  

 
 
- A molécula de safrol não apresenta isomeria geométrica. 

 
 

- A mólecula de MDMA apresenta um par de enantiômeros, pois apresenta um carbono assimétrico.   
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7. 01 + 02 + 08 + 16 = 27 
(01) Verdadeira. 

1000 mL de leite  ______ 50g de lactose

200mL de leite ______ m
 

m = 10g de lactose. 
 
Como o leite apresenta 90% a menos de lactose, teremos 9g a menos. Assim, há apenas 1g de 
lactose em 200mL desse leite 

(02) Verdadeira. As cadeias são saturadas, pois apresentam apenas ligações simples entre carbonos. 
São heterogêneas, pois possuem heteroátomo (oxigênio entre carbonos). 

(04) Falsa. Se o indivíduo não digere a lactose, a glicose e a galactose não são liberadas no sangue e a 
curva glicêmica não sofre aumento. 

(08) Verdadeira. São isômeros espaciais, pois apresentam a mesma fórmula estrutural, mas 
conformações espaciais diferentes. Isso pode ser comprovado pela diferença na posição das 
hidroxilas em destaque. 

 
 

Os carbonos quirais também comprovam a estereoisomeria.  
 
(16) Verdadeira. Os carbonos assinalados com (*) são primários e os restantes são secundários. 

 
 
(32) Falsa. Não há carbonos insaturados.   
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8. 02 + 08 = 10 

(02) Afirmação correta. A hidrólise da celulose pode ser representada por: 

 

   
(08) Afirmação correta. O aumento da produtividade de álcool por hectare pode ser conseguido pela 
fermentação da molécula de açúcar liberada pela hidrólise da lignocelulose presente no bagaço da cana.   

 
9. 01 + 02 + 04 + 64 = 71 

(08) Na reação de fotossíntese o 2CO  atua como um redutor.    

(16) A molécula de glicose não possui átomos de carbono com hibridização 2sp .     
(32) A molécula de glicose apresenta isômeros geométricos.    

 
10. 01 + 16 + 32 = 49   

(04) A substância A denomina-se etoxietano.    
(08) As substâncias A, B e C possuem pelo menos um átomo de carbono com hibridização sp2.     
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Análise de Redações exemplares 

 

Resumo 

 

Agora que já passou o ENEM, precisamos aprofundar ainda mais nossos conhecimentos para os vestibulares 

regionais. Nesse material, veremos alguns exemplos de redações exemplares do gênero dissertativo-

argumentativo, focando nas principais diferenças do Exame Nacional do Ensino Médio.  

 

1. Fuvest 2010 

Tema: Um mundo por imagens 

 

Isso não é um cachimbo 

Introdução: Em uma famosa tela de Magritte observa-se um cachimbo desenhado, acompanhado da 

inscrição: "Isso não é um cachimbo". De fato, não o é, mas apenas a sua representação. Somos nós que 

enxergamos a imagem e imediatamente a assimilamos ao objeto real, sem considerar que ambos não são 

iguais. Magritte sabia como o homem ignora a distinção entre a imagem e o real, e que essas imagens 

atribuem significados ao real. Instituições como o casamento, a Igreja e o Estado, por exemplo, dependem de 

seu simbolismo para perpetuarem-se. Porém, devemos saber distinguir entre o que são e o que representam. 

D1: No plano individual, o significado do casamento é indissociável de sua permanência na sociedade. Não é 

seu valor jurídico que o estimula, ou leva noivos e noivas a movimentarem milhões de reais por ano em 

vestidos, festas e bolos. O que motiva o casamento tradicional é a imagem atribuída a ele, de união de corpos. 

Não é, necessariamente, essa a imagem que melhor o caracteriza: o casamento pode ser idealizado no início, 

mas eventualmente as altas expectativas se frustram, como acontecer com Bento Santiago no livro "Dom 

Casmurro". 

D2: Já no plano coletivo, as Igrejas são extremamente dependentes de seu valor simbólico. A existência de 

catedrais, mesquitas e sinagogas, assim como a de hierarquias entre padres, bispos e cardeais; exige que os 

homens vejam nelas algo que ultrapassa o real. A fé e a religião tornam a Igreja não um simples local e uma 

hierarquia vazia, mas um poder. Este existe como consequência da religião, tanto assim que obras como o 

"Auto da Barca do Inferno" só tem valor moralizante em uma sociedade que acredite na Igreja Católica. Sem 

a imagem, a doutrina perde seu valor. 

D3: Outra instituição atrelada à imagem é o Estado. Da mesma forma que ocorre com a Igreja, o poder e a 

legitimidade do Estado emanam da crença. Seus funcionários deixam de ser pessoas e passam a representar 

o poder ao qual todos nós estamos submetidos. O juiz representa a lei, apesar de não o ser na realidade. É 

esse significado que impede Fabiano, de "Vidas Secas", de desafiar o Soldado Amarelo. Apesar do evidente 

abuso de poder, Fabiano submete-se ao guarda, acreditando que submete-se diariamente ao Estado. 
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Conclusão: Essas três instituições mostram a dependência do valor simbólico para sua manutenção e 

credibilidade. Sem suas imagens, haveria um súbito desequilíbrio na sociedade, pois todo poder e ordem 

seriam questionados. Não é necessário destituí-las de toda sua significação, apenas enxergar, como Magritte, 

a diferença entre a imagem e o real. Assim não haverá idealização das instituições, o que abre espaço para 

questionamentos e evita casos como o de Fabiano, abusado pelo Soldado Amarelo, ou Bento Santiago, 

frustrado na expectativa de tornar-se um só com Capitu, possibilitando críticas como no "Auto da Barca do 

Inferno", que diferenciava a Igreja de seus membros. 

 

2. PUC-Campinas 2015  

Tema: O desrespeito à mulher no transporte público urbano 

 

Estágio terminal 

Introdução: Fruto de uma miscigenação cultural, a sociedade brasileira carrega consigo suas raízes 

patriarcais, as quais refletem um cenário contemporâneo problemático. Vistas, desde sempre, como objetos 

de submissão ao homem, as mulheres sofrem as consequências de tal tratamento. No ano de 2014, por 

exemplo, diversas denúncias de estupros no transporte público vieram à tona e trouxeram um 

questionamento: será que a exclusividade do vagão feminino é a melhor forma de impedir o assédio sexual 

dessas guerreiras históricas? 

D1: Sabe-se que a luta feminista para conquistar direitos de igualdade e liberdade aparece de maneira 

crescente. Do voto a elevados cargos, as mulheres mostram-se verdadeiras vencedoras. No entanto, a 

implantação de vagões segregacionistas em trens e metrôs vai contra essa batalha, ao propor que se reduzam 

a uma imagem frágil que necessita de cuidados especiais.  

D2: À luz de Nietsche, em seu livro “A genealogia da moral”, esta é fruto da educação. Se os valores morais 

da sociedade contemporânea estão afetados, a resposta é simples: basta investir na educação. Infelizmente, 

em um país com tantos jovens em formação, o que seria simples torna-se trabalhoso e ignorado.  

D3: Reformar o sistema educacional brasileiro seria um grande passo, mas é lamentável saber que o problema 

toma proporções maiores. Algumas leis deixam a desejar, principalmente aquelas referentes à violência 

sexual. Além disso, a ação governamental é ineficaz e ignora o que realmente deve ser feito. A implantação 

dos vagões, por exemplo, é simples e menos trabalhosa, ou, em outros termos, pintar um vagão de rosa é 

fácil; difícil é tentar pintar um país com as cores da igualdade.  

Conclusão: É evidente, pois, que a medida paliativa da implantação dos vagões exclusivos já demonstra 

fracasso, uma vez que em nada colabora para modificar a mentalidade medieval da sociedade atual. O fato é 

que o país se encontra doente e precisa de remédios eficazes que promovam sua cura, tais como tornar 

obrigatória a educação sexual nas instituições de ensino, reformar leis de maneira a torná-las mais severas e 

endurecer as penalidades. Caso contrário, as complicações advindas da segregação e desigualdade podem 

aumentar. 
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3. Unesp 2018 

Tema: O voto deveria ser facultativo no Brasil? 

 

Voto consciente 

Introdução: Quando se analisa a questão das eleições no Brasil, é evidente o desinteresse social direcionado 

à política nacional. A problemática é oriunda da ausência de representatividade que o brasileiro encontra nas 

campanhas eleitorais. Segundo John Locke, o indivíduo é uma tábula rasa que será preenchida com 

experiências vivenciadas até sua formação como cidadão, para a devida atuação na sociedade. A tábula do 

brasileiro é formada de maneira errônea em relação ao processo eleitoral, uma vez que notam desde 

pequenas corrupções, não dando credibilidade para seu voto. Assim, questiona-se sobre tornar o voto 

facultativo, já que a obrigação não aumentou o interesse social. 

D1: Ainda no assunto de socialização de ideais, no livro “Ética a Nicômaco”, de Aristóteles aborda sobre a 

ética do meio termo, e que o excesso e a ausência são fatores ruins. Relacionando o raciocínio à questão da 

participação dos cidadãos no voto, a obrigação do voto concomitante ao desinteresse da população são 

aspectos negativos que precisam encontrar um meio termo para se estabelecer um progresso político (um 

equilíbrio). 

D2: Assim, com a inclusão de todos nas eleições (até com o voto feminino), adquirido no Governo de Getúlio 

Vargas, que diminuiu a desigualdade de gênero no âmbito político), é necessário aparecer o interesse da 

população sobre a mudança em seu país. Tornar o voto facultativo mostraria o quão as pessoas se encontram 

indiferentes em votar e, portanto, medidas deveriam surgir como aulas de políticas a fim de preencher as suas 

tábulas com o valor e a mudança que em um único voto pode apresentar, aprendendo a veracidade acerca da 

importância de sua expressão. 

Conclusão: Portanto, uma vez que se vive um período em que é por direto sua expressão (tanto publicamente 

como eleitoral), presente na constituição brasileira, é preciso realçar a democratização e tornar facultativo o 

voto, a fim de deixar livre a escolha de votar, buscando representatividade e o maior interesse na política, 

popularizando a mudança que a sociedade almeja. 
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Análise 

1. A proposta de redação da Fuvest 2010, “um mundo por imagens”, tinha como objetivo transmitir uma 

percepção reflexiva no candidato, de modo que ele pudesse desenvolver sua própria visão acerca do 

tema. Assim, o texto já é iniciado com uma contextualização artística de René Magritte, promovendo a 

discussão da diferença entre existir e representar na atualidade. É necessário ressaltar que a 

apresentação temática, juntamente com a elaboração de uma tese mais sugestiva traz, logo de início, o 

senso crítico para o texto. 

 Quanto ao D1, D2 e D3, o candidato apresenta o mundo de imagens em duas vertentes: o plano individual 

e coletivo, para apresentar as diferentes perspectivas. Não obstante do campo da reflexão, são utilizadas 

duas referências literárias como autoria argumentativa.  

Por fim, o autor aborda o popularmente chamado “texto-circuito”, demonstrado pela retomada da 

contextualização de Magritte. Além disso, conclui sua ideia inicial sobre as aparências e as essências, 

sem a necessidade de proposta de intervenção, sendo caracterizado, então, como redação exemplar. 

 

2. Já no primeiro parágrafo do texto, o candidato utiliza um mecanismo de conceituação, atrelado aos 

dados da atualidade para apresentar o tema. Esse tipo de introdução, acarretada sobre um tema 

extremamente polêmico, como a questão da mulher no transporte público, traz ao leitor um 

embasamento inicial sobre o que será dito no texto. Ademais, é imprescindível a escolha de tese em 

forma de pergunta, pois assim já é direcionado o ponto de vista do texto. 

Em primeiro lugar, o D1 e o D2 são complementos de uma única argumentação, a persistência da luta 

feminista como forma de se afirmar nos diversos ambientes. Assim, como autoria argumentativa, o autor 

utiliza o texto de Nietsche para comprovar a questão dos valores morais contemporâneos como forma 

de educação. Não obstante, o último parágrafo de desenvolvimento é, apenas, uma reiteração desse 

processo educacional, fato que torna o desenvolvimento um só, conectado com as ideias presentes. 

Por fim, apesar de não ser exigida proposta de intervenção, é colocada uma ampla forma de solucionar 

a problemática como parte da conclusão do autor, além dele retomar o que foi dito pelo desenvolvimento. 

Parte do “texto-circuito”, como visto no primeiro exemplo, transforma a linearidade presente em uma 

produção escrita.  

 

 

3. O último texto escolhido para análise é referente ao vestibular da UNESP, de 2018. Logo no primeiro 

parágrafo, é possível perceber que o texto traz grande conhecimento filosófico para explicar a questão 

do voto consciente. O candidato partiu para uma análise crítica, pelo fato do tema ser um reflexo do 

comportamento humano.  

Assim, no D1 e D2, o autor aborda a obrigatoriedade do voto como uma forma de desinteresse 

populacional para optar por seus representantes. Comprovando suas ideias, ele utiliza Ética a Nicômaco, 

além de buscar uma relação histórica com o cenário brasileiro para afirmar seu ponto de vista. Nesse 

momento, é possível perceber que houve certa preocupação em transmitir um argumento mais amplo, 

concretizando o cenário global, e, posteriormente, trazendo para o contexto nacional. 

Por fim, como não há necessidade de proposta de intervenção, como o vestibular ENEM, o candidato teve 

a preocupação de retomar a ideia inicial do texto, vista no parágrafo introdutório, além de contemplar 

suas considerações finais sobre o tema. 
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Trabalho – Característica e história 

 

Resumo 

 

O que é trabalho? 

O trabalho é a atividade humana que necessita do uso de capacidades físicas e mentais, além do 

dispêndio de energia, realizada pelo ser humano para suprir diversas necessidades. Ao trabalharmos 

realizamos uma transformação no mundo ao nosso redor, produzindo e criando algo novo 

O trabalho como atividade humana se caracteriza pela consciência da realização deste. O que difere 

uma abelha, uma aranha ou um joão-de-barro de um engenheiro ou arquiteto? Exatamente o projeto 

contemplado na imaginação do humano antes da realização do trabalho em si. Assim, mesmo toda perfeição 

simétrica da abelha não contém o projeto idealizado pelo arquiteto.  Não basta seguir os instintos (como a 

abelha), o humano precisa hierarquizar e subordinar sua vontade, concentrar-se no fim almejado e racionalizar 

o processo de transformação. A partir da consciência e da subordinação surge o reconhecimento. O 

trabalhador, ao fim do processo, se enxerga no produto do seu trabalho, produto esse que se torna parte do 

seu realizador. 

 

Trabalho na história 

 O trabalho está presente no cotidiano dos seres humanos desde a Pré-História. Em cada período, o 

sistema de produção baseou-se em características específicas, relacionadas, entre outras coisas, ao contexto 

histórico em que se encontrava. 

 

Trabalho Primitivo 

 Costumamos chamar de trabalho primitivo a primeira atividade humana reconhecida com as 

características acima. No Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, comunidades humanas se organizavam 

para construir ferramentas – notadamente o machado – e instrumentos para caçar, para confeccionar suas 

próprias vestimentas e para preparar os alimentos. 

  

Trabalho na Antiguidade 

 O trabalho predominante na Antiguidade foi o do regime de escravidão onde, majoritariamente, 

prisioneiros de guerra perdiam sua condição de liberdade e eram obrigados a realizar atividades de produção 

não remuneradas, já que esse tipo de atividade era considerado depreciativa. Aristóteles, por exemplo, 

afirmava que é impossível para um homem ser livre e, ao mesmo tempo, ter que ganhar seu próprio pão. 

Porém, não havia um alto grau de comércio de escravizados, como ocorrido séculos mais tarde. 
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Trabalho na Idade Média 

 A Idade Média vê cair no desuso o regime de escravidão, mas ainda mantém a noção depreciativa da 

realização de atividades produtivas. Nesse momento surge o regime de servidão. Nele camponeses 

trabalhavam em troca de moradia (com acesso à meios de produção, como a terra) e proteção. Os nobres se 

dedicavam à função de defender os reinos de invasores. 

  

Trabalho na Idade Moderna e Contemporânea  

 No fim do Medievo gradualmente a atividade comercial se intensifica, fazendo surgir uma nova 

classe, a burguesia. Ocorrem as expansões marítimas e os europeus imprimem o regime de trabalho de 

escravizados. Sequestrados, os africanos eram submetidos a trabalhos pesados, além de castigos e 

punições. Pessoas eram tratadas como coisas, negociadas em larga escala num sistema desumano. Não 

recebiam nada em troca pelo seu trabalho e eram expostas a condições de vida degradantes. 

 A grande riqueza produzida nas colônias impulsiona a economia europeia, principalmente a inglesa, 

que vê surgir o fenômeno da máquina a vapor. Esse fenômeno conduz à Revolução Industrial que produz um 

novo regime de trabalho, o assalariado.  

 Inicialmente restrito à Europa (nas colônias o regime de trabalho escravo se mantinha), o regime de 

trabalho assalariado, típico do sistema capitalista, ocorre no rastro da industrialização. Demandando cada 

vez mais mão- de-obra e com o processo de expulsão dos camponeses das terras de seus senhores, a cidade 

explode demograficamente alterando radicalmente a dinâmica social. 

 Um trabalhador, agora conhecido como proletário, nessa época, chegava a trabalhar até dezoito horas 

por dia. Muitas fábricas e minas de carvão preferiam contratar mulheres e crianças para poder pagar um valor 

menor de salário. Ainda hoje, o trabalho assalariado está presente em várias sociedades humanas. 
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Exercícios 

 

1. A tecelagem é numa sala com quatro janelas e 150 operários. O salário é por obra. No começo da 

fábrica, os tecelões ganhavam em média 170$000 réis mensais. Mais tarde não conseguiam ganhar 

mais do que 90$000; e pelo último rebaixamento, a média era de 75$000! E se a vida fosse barata! Mas 

as casas que a fábrica aluga, com dois quartos e cozinha, são a 20$000 réis por mês; as outras são de 

25$ a 30$000 réis. Quanto aos gêneros de primeira necessidade, em regra custam mais do que em São 

Paulo. 
CARONE, E. Movimento operário no Brasil. São Paulo: Difel, 1979. 

 

Essas condições de trabalho, próprias de uma sociedade em processo de industrialização como a 

brasileira do micro do século XX, indicam a 

a) exploração burguesa. 

b) organização dos sindicatos. 

c) ausência de especialização. 

d) industrialização acelerada. 

e) alta de preços. 

 

 

2. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e 

independentes de sua vontade; tais relações de produção correspondem a um estágio definido de 

desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a 

estrutura econômica da sociedade – fundamento real, sobre o qual se erguem as superestruturas 

política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. 

MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In. MARX, K. ENGELS F. Textos 3. São Paulo. Edições Sociais, 1977 

(adaptado). 

 

Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que 

a) o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. 

b) o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material. 

c) a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. 

d) a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. 

e) a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. 
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3. Há 500 anos, desde a chegada do colonizador português, começaram as lutas contra o cativeiro e 

consequentemente contra o cativeiro da terra, contra a expulsão, que marcam as lutas dos 

trabalhadores. Das lutas dos povos indígenas, dos escravos e dos trabalhadores livres e, desde o final 

do século passado, dos imigrantes, desenvolveram-se as lutas camponesas pela terra. 
FERNANDES, B. M. Brasil: 500 anos de luta pela terra. Revista de Cultura Vozes. Nº 2, 1999 (adaptado). 

 

Os processos sociais e econômicos que deram origem e conformaram a identidade do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) têm em suas raízes mudanças relacionadas 

a) à distribuição de terras expropriadas dos grupos multinacionais e partilhadas entre os 

trabalhadores rurais. 

b) à política neoliberal, que proporcionou investimentos no campo e reduziu os conflitos fundiários. 

c) à migração de trabalhadores rurais brasileiros para o Paraguai, com o objetivo de cultivar soja. 

d) ao crescimento da luta pela terra e da implantação de assentamentos. 

e) à luta pelo acesso e permanência na terra, que passou da esfera nacional para a local. 

 

 

4. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três: uns oram, outros combatem, outros, 

enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas; os serviços prestados 

por uma são a condição das obras das outras duas; cada uma por sua vez encarrega-se de aliviar o 

conjunto… assim a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. 

ALDALBERON DE LAON, In: SPINOSA, F. Antologia de textos históricos medievais. Lisboa: Sá da Costa, 1981. 

 

A ideologia apresentada por Aldalberon de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de 

tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados, respectivamente, em: 

a) Justificar a dominação estamental / revoltas camponesas. 

b) Subverter a hierarquia social / centralização monárquica. 

c) Impedir a igualdade jurídica / revoluções burguesas. 

d) Controlar a exploração econômica / unificação monetária. 

e) Questionar a ordem divina / Reforma Católica. 
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5. Um banco inglês decidiu cobrar de seus clientes cinco libras toda vez que recorressem aos funcionários 

de suas agências. E o motivo disso é que, na verdade, não querem clientes em suas agências; o que 

querem é reduzir o número de agências, fazendo com que os clientes usem as máquinas automáticas 

em todo o tipo de transações. Em suma, eles querem se livrar de seus funcionários. 
HOBSBAWM, E. O novo século. São Paulo: Companhia das Letras, 2000 (adaptado). 

 

O exemplo mencionado permite identificar um aspecto da adoção de novas tecnologias na economia 

capitalista contemporânea. Um argumento utilizado pelas empresas e uma consequência social de tal 

aspecto estão em 

a) qualidade total e estabilidade no trabalho. 

b) pleno emprego e enfraquecimento dos sindicatos. 

c) diminuição dos custos e insegurança no emprego. 

d) responsabilidade social e redução do desemprego. 

e) maximização dos lucros e aparecimento de empregos. 

 

 

6. Para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII, foi decisivo (a): 

a) a relação colonial, mantida com a Índia e a América do Norte, que possibilitou um grande acúmulo 

de recursos financeiros. 

b) o estímulo ao desenvolvimento inglês, promovido pela concorrência tecnológica com os 

americanos. 

c) a união dos interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento, logo após a 

expulsão das tropas napoleônicas do território inglês. 

d) o incentivo à inovação tecnológica como resultado da ação dos ludistas que destruíram as 

máquinas consideradas obsoletas. 

e) o acordo comercial conhecido por Tratado de Methuen, que estabeleceu a abertura de mercados 

alemães. 
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7. A Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX e início do século XX, nos EUA, período em que 

a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e a alimentar os motores 

das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. 
MERLO, A. R. C.; LAPIS, N. L. A saúde e os processos de trabalho no capitalismo: reflexões na interface da psicodinâmica do 

trabalho e a sociologia do trabalho. Psicologia e Sociedade, n. 1, abr. 2007. 

 

De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço 

geoeconômico e uma revolução que está relacionada com a: 

a) proliferação de pequenas e médias empresas, que se equiparam com as novas tecnologias e 

aumentaram a produção, com aporte do grande capital. 

b) técnica de produção fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada 

trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. 

c) passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril, concentrando-se, 

principalmente, na produção têxtil destinada ao mercado interno. 

d) independência política das nações colonizadas, que permitiu igualdade nas relações econômicas 

entre os países produtores de matérias-primas e os países industrializados. 

e) constituição de uma classe de assalariados, que possuíam como fonte de subsistência a venda de 

sua força de trabalho e que lutavam pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas. 

 

 

8. Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países 

longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião 

da tribo que me fez esta pergunta: “Por que vindes vós outros, mairs e perós (franceses e portugueses), 

buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra?” 

LÉRY, J. Viagem à Terra do Brasil. In: FERNANDES, F. Mudanças Sociais no Brasil. São Paulo: Difel, 1974. 

 

O viajante francês Jean de Léry (1534-1611) reproduz um diálogo travado, em 1557, com um ancião 

tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido 

a) do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. 

b) da preocupação com a preservação dos recursos ambientais. 

c) do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil. 

d) da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas. 

e) da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno. 
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9. A utilidade do escravo é semelhante à do animal. Ambos prestam serviços corporais para atender às 

necessidades da vida. A natureza faz o corpo do escravo e do homem livre de forma diferente. O 

escravo tem corpo forte, adaptado naturalmente ao trabalho servil. Já o homem livre tem corpo ereto, 

inadequado ao trabalho braçal, porém apto à vida do cidadão. 
ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985 

 

O trabalho braçal é considerado, na filosofia aristotélica, como: 

a) indicador da imagem do homem no estado de natureza. 

b) condição necessária para a realização da virtude humana. 

c) atividade que exige força física e uso limitado da racionalidade. 

d) referencial que o homem deve seguir para viver uma vida ativa. 

e) mecanismo de aperfeiçoamento do trabalho por meio da experiência. 

 

 

10. O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro 

não tem, em si mesma, nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se 

dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humanas em todos os tempos e em todos os países, 

sempre que se tenha apresentada a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, identifica-

se com a busca do lucro, do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e 

racional. Pois assim deve ser: numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa 

individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. 
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2001 (adaptado). 

 

O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a 

a) competitividade decorrente da acumulação de capital. 

b) implementação da flexibilidade produtiva e comercial. 

c) ação calculada e planejada para obter rentabilidade. 

d) socialização das condições de produção. 

e) mercantilização da força de trabalho. 
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Gabarito 

 

1. A 

O início da industrialização do Brasil ficou a cargo da burguesia industrial, ainda sem muitas indústrias e 

proletários os trabalhadores não tinham direitos confirmados por lei, assim, se permitia abusos contra os 

trabalhadores pelos burgueses. (capitalismo industrial, século XX, industrialização, movimento operário, 

Brasil, primeira república.) 

 

2. B 

Segundo Karl Marx e Friedrich Engels, o trabalho seria a expressão da vida humana, ou seja, por meio do 

trabalho o homem transforma a natureza e a si mesmo. Essa condição foi alterada na sociedade 

capitalista, em que o homem passa a explorar a força de trabalho do outro homem. 

 

3. D 

A concentração de terras no Brasil é oriunda de um processo histórico, o MST (movimento dos 

trabalhadores sem-terra) surge no final de década de 1980, com objetivo de pressionar o Estado para 

realizar a reforma agrária. O movimento ganhou notoriedade na década de 1990, utilizando as ocupações 

de terra como forma de pressionar a realização da reforma agrária através da criação de assentamentos 

rurais. 

 

4. A 

O estamento social na Idade Média era inflexível e marcado pela seguinte ordem na pirâmide: a Igreja 

(Clero) no topo, representando cerca de 0,5% da sociedade; a Nobreza no meio, representando cerca de 

1,5% da sociedade e os camponeses na base, representando cerca de 98% da sociedade. Era dos 

camponeses a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, bancando a Nobreza e o Clero, 

que legitimava todo o sistema, baseando-se em proposições religiosas. 

 

5. C 

Essa é a contradição do capital apontada por Immanuel Wallerstein. O objeto do capital é produzir mais 

capital. Em comparação com o trabalho e a economia em outros períodos históricos, por mais que 

houvesse um conflito entre dominantes e dominados, o objetivo final da economia era suprir as 

necessidades das pessoas e não produzir a acumulação as custas das pessoas. Nesse ponto, o 

capitalismo caminha para uma contínua diminuição dos custos, independente de garantir ou não o acesso 

dos trabalhadores à riqueza, mesmo que em uma mínima parcela. 

 

6. A 

As colônias garantiram à Inglaterra matéria-prima e mercado consumidor para seus produtos. 

 

7. B 

A Segunda Revolução Industrial, nos EUA, incorpora e aperfeiçoa conceitos que já existiam nas fábricas 

inglesas. Por isso, quando as aplica, Ford consegue um aumento e barateamento da produção de veículos. 

  



 
 

 

 

9 

Filosofia/Sociologia 
 

8. A 

Para que serve o trabalho no capitalismo? Por isso, o questionamento do tupinambá que, em outro modo 

de produção, não compreende o motivo pelo qual os europeus necessitam atravessar o mar para 

acumular pau-brasil. Não se trata do produto do trabalho e da necessidade que ele visa suprir, apenas de 

acumular, haja vista que, nessa época, já vivíamos o período que definimos como capitalismo primitivo 

ou pré-industrial. 

 

9. C 

A defesa que Aristóteles faz da escravidão como uma instituição natural, baseado no argumento da 

constituição física dos escravos, nos soa hoje aberrante, mas serve para explicitar muito bem a visão 

negativa que os gregos tinham do trabalho braçal, enxergando-o como algo inferior e limitado, indigno de 

homens livres, os quais deveriam dedicar-se às atividades do espírito, como a filosofia e a política. 

 

10. C 

Segundo Max Weber, a característica primordial do capitalismo seria a racionalização da vida econômica. 

Tal racionalização consistiria basicamente no fato do capitalismo ser o primeiro sistema econômico 

inteiramente desvencilhado da submissão a valores morais e religiosos. Neste sistema, o motor da 

atividade econômica é única e exclusivamente o lucro, a relação custo-benefício. 
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