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RESUMO   
 

 

Excreção é o mecanismo de eliminação das excretas, restos do metabolismo celular, de modo que essas 

excretas não acumulem no organismo e causem possíveis estragos. Entre as excretas, podem-se destacar as 

excretas nitrogenadas, oriundas do metabolismo dos aminoácidos. A metabolização destes aminoácidos gera 

amônia, que em alguns animais será convertida em outros compostos. As excretas nitrogenadas são as 

principais excretas do organismo. 

Ao contrário do que se pensa, fezes não são excretas, e sim restos da digestão fisiológica. No corpo humano, 

um exemplo mais correto de excreta seria a ureia, contida na urina. 

 

Entre as excretas nitrogenadas, destacam-se a amônia, a ureia e o ácido úrico. 

Amônia: Altamente tóxica, altamente solúvel, adotada por animais que habitam ambientes aquáticos, como 

equinodermos, moluscos, larvas de anfíbios, peixes ósseos, crustáceos e cnidários. 

Ureia: Toxicidade média, solubilidade média, adotada por alguns animais terrestres, como minhocas, 

mamíferos e anfíbios adultos, e também é adotada por peixes cartilaginosos, influenciando na sua 

osmorregulação. 

Ácido Úrico: baixa toxicidade, baixa solubilidade, excreta mais adaptada ao meio terrestre, devido ao baixo 

gasto de água em sua eliminação, ideal para animais ovíparos, adotada por aves, répteis e insetos. 

 

A conversão da amônia nestes compostos ocorre no fígado. Mamíferos adotam a ureia como excreta 

nitrogenada para economizar água (já que a amônia é tóxica demais e gasta um excesso de água em sua 

eliminação) e devido a sua solubilidade maior que o ácido úrico, já que há trocas entre o organismo do feto 

e o organismo da mãe, sendo as excretas do feto eliminadas pelo corpo da mãe, e a pouca solubilidade do 

ácido úrico tornaria isso inviável. 

 

Protrozoários 
 

Protozoários de água doce fazem uso de um vacúolo pulsátil para realizar sua osmorregulação, já que são 

hipertônicos com relação ao meio. Isso faz com que a água adentre a célula por osmose, e esse processo 

poderia, com o tempo, levar ao rompimento da célula (plasmoptise). No entanto, o vacúolo pulsátil permite 

a expulsão de água e excretas do meio intracelular, impedindo que a água se acumule em excesso e destrua 

a célula. 

 

Platelmintos 
 

Planárias apresentam protonefrídeas, também conhecidas como células-flama, que são células ciliadas 

ligadas a dutos. Por difusão, excretas e substâncias úteis, como sais minerais, caem nestes dutos junto a água, 

que chega lá por osmose. As células-flama então expulsam da célula todos os compostos que caem naqueles 

dutos, desempenhando então papel de osmorregulação e de excreção, ainda que de maneira pouco 

eficiente. 
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Anelídeos e Moluscos 
 

Em anelídeos e moluscos, há o surgimento de metanefrídeas. As metanefrídeas apresentam uma extremidade 

ciliada que puxa tanto excretas quanto água quanto substâncias úteis do celoma do animal. No entanto, o 

duto condutor destas nefrídeas é contorcido, aumentando a superfície de contato e permitindo assim a 

reabsorção de substâncias úteis, como sais, glicose e água. Sendo assim, somente excretas e substâncias em 

excesso são eliminadas pelo nefridióporo, a extremidade que leva ao meio extracorpóreo. 

 

 
 

Artrópodes 
 

Em artrópodes, as estruturas secretoras são variadas. Nos insetos, dutos coletores captam excretas na 

hemolinfa do animal, e esses túbulos levam ao intestino, por onde serão eliminadas as excretas junto as fezes. 

Esses túbulos são conhecidos como Túbulos de Malpighi, também presentes em miriápodes (gongolos e 

lacraias). 
Aracnídeos apresentam glândulas coxais, que eliminam as excretas destes animais na região das pernas que 

seria equivalente a coxa, enquanto crustáceos excretam pelas glândulas verdes, também conhecidas como 

glândulas subantenais, localizadas abaixo das antenas. 

 

 
 

Vertebrados 
 

Nos vertebrados, o principal órgão excretor é o rim. O rim surge primeiro nas lampreias, com um rim 

pronéfreo, ou cefálico, bem primitivo, que se assemelha a um conjunto de nefrídeas. As excretas passam do 

sangue a uma cavidade corpórea e só depois são captadas pelo rim, ou seja, não é um mecanismo muito 

eficaz. O rim mesonéfro, ou torácico, está presente em peixes e larvas de anfíbios, e capta excretas do 

celoma, mas já apresenta a estrutura de néfrons. Anfíbios adultos, répteis, aves e mamíferos apresentam rins 

metanéfricos, ou abdominais, captando excretas direto da corrente sanguínea, sendo o mais eficiente de 

todos. 
 

Peixes Cartilaginosos 
 

Quanto a osmorregulação, tubarões e outros peixes cartilaginosos são capazes de se manter isotônicos com 

relação ao meio aquático marinho, garantindo assim que não desidratem por osmose. Realizam isso através 

do acúmulo de ureia no corpo. O excesso de sais é eliminado através de uma glândula localizada no intestino, 

liberando esses sais pelo ânus. 
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Peixes Ósseos 
 

Peixes ósseos de água salgada estão constantemente perdendo água por osmose para o meio, já que estão 

em meio hipertônico. Para compensar isso, eles ingerem a água salgada e eliminam o excesso de sal através 

das brânquias, permitindo assim manter sua hidratação. Eles urinam pouco, como outra medida para evitar a 

perda de água. 
Peixes de água doce estão constantemente ganhando água do meio, já que a água doce é hipotônica em 

relação aos seus corpos. Para regular isso, eles evitam ingerir a água e apresentam uma grande liberação de 

urina, já que não precisam se preocupar com suas reservas hídricas.  
 

Seres Humanos 
 

A principal excreta nitrogenada humana é a ureia, sintetizada no fígado a partir da amônia, no ciclo da ureia. 

O principal órgão excretor humano são os rins, que sintetizam a urina a partir de suas unidades funcionais, os 

néfrons. 

 
 

Os rins podem ser divididos em uma região periférica (córtex) e uma região mais interna (medula). Os néfrons 

estão localizados no córtex, e terminam em túbulos coletores que, juntos, formam as pirâmides renais. Essa 

urina formada nos néfrons segue das pirâmides renais até o cálice renal, uma câmara no interior do rim, e de 

lá segue até a pelve renal, que forma um tubo, originando o ureter, que segue até a bexiga, onde a urina será 

armazenada até ser eliminada pelo canal da uretra. 

 

Néfron 
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O néfron é a unidade funcional renal, onde ocorre a filtração de sangue para a eliminação da ureia pela urina. 

O sangue chega ao glomérulo em alta velocidade por arteríolas, e a alta pressão extravasa diversas 

substâncias, como água, glicose, sais minerais (como Sódio), ureia e aminoácidos (não proteínas, já que estas 

são moléculas grandes demais). Essas substâncias formam o filtrado glomerular, que é captado pela Cápsula 

de Bowman. Ao longo do túbulo contorcido proximal e da alça descendente (parte proximal da Alça de 

Henle) há uma reabsorção dos solutos, com exceção da ureia, mediada pelo hormônio aldosterona.O retorno 

destas substâncias à corrente sanguínea pode aumentar a pressão arterial, sendo então inibidores de 

aldosterona populares remédios contra alta pressão arterial. 
A partir da segunda metade da Alça de Henle (porção da alça ascendente) e do tubulo contorcido distal, há 

a reabsorção de água, mediada pelo hormônio ADH, que abre canais proteicos conhecidos como 

aquaporinas, filtrando a água presente nessa urina semi-formada, deixando-a mais concentrada e evitando a 

desidratação por desperdício de água. A produção de ADH pode ser inibida pelo consumo de álcool, o que 

significa que a reabsorção de água estará prejudicada, o que causa a exagerada diurese quando o indivíduo 

está alcoolizado. 
A deficiência na produção ou insensibilidade ao efeito do ADH é causa resultante da doença Diabetes 

Insipidus, que é caracterizada por intensa diurese, sede e potencial desidratação do indivíduo. 
No caso da diabetes mellitus, doença agregada a um quadro de excesso de açúcar no sangue, essa glicose 

excedente permanece na urina, não sendo completamente absorvida, e retendo água por ser osmoticamente 

ativa. Essa retenção de água é o motivo dos diabéticos terem muita vontade de urinar. 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. A degradação dos aminoácidos ingeridos na alimentação gera como subproduto a amônia. Nos 

mamíferos, a amônia é transformada em ureia. Esse processo ocorre  

a) no pâncreas.  

b) no fígado  

c) nos rins.  

d) na bexiga urinária  

e) no baço. 

 

2. 
considerado  

a) as fezes, porque resultam da atividade de absorção de água pelo intestino grosso. 

b) a ureia, porque é produzida por células flama, as quais são encontradas nos rins dos mamíferos.  

c) as fezes, porque resultam da ação da flora intestinal.  

d) a ureia, por ser uma substância nitrogenada tóxica produzida durante o metabolismo celular. 

 

3. A excreção é um processo natural que tem como finalidade a eliminação de rejeitos provenientes do 

metabolismo, garantindo o equilíbrio interno nos animais. A fisiologia do sistema excretor e a anatomia 

dos órgãos que o constitui estão relacionadas ao hábito e ao nicho de cada espécie, pois funcionam 

de acordo com a disponibilidade de água no auxílio da excreção de substâncias nitrogenadas. Com 

relação à excreção, dentre as alternativas a seguir, os animais que eliminam, respectivamente, amônia, 

ureia e ácido úrico, são: 

a) pargo, rato e pombo. 

b) sapo, lambari e jacaré.  

c) jacaré, macaco e lambari.  

d) peixe-boi, galinha e pato. 
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4. Os salmões são peixes que, na fase reprodutiva, saem do ambiente marinho, sobem a correnteza dos 

rios e reproduzem-se em água doce. Os filhotes que nasceram na água doce, por sua vez, descem a 

correnteza dos rios em direção ao mar. Para compensar as diferentes pressões osmóticas exercidas 

pela água doce do rio e pela água salgada do mar, esses peixes realizam algumas mudanças 

fisiológicas, a saber: 

a) quando estão no rio, eliminam urina bastante diluída e compensam o excesso de sais, eliminando-

os ativamente pelas brânquias.  

b) como o ambiente marinho é hipertônico em relação ao sangue do salmão, ele elimina urina diluída 

e absorve sais ativamente pelas brânquias.  

c) como o ambiente de água doce é hipertônico em relação ao sangue do salmão, ele produz urina 

bastante concentrada.  

d) quando estão no mar, absorvem sais ativamente pelas brânquias, e quando estão na água doce, 

eliminam os sais em excesso com urina concentrada.  

e) quando estão no mar, eliminam urina bastante concentrada e, quando estão no rio, absorvem sais 

ativamente pelas brânquias. 

 

5. Em algumas doenças humanas, o funcionamento dos rins fica comprometido. São consequências 

diretas do mau funcionamento dos rins: 

a) acúmulo de produtos nitrogenados tóxicos no sangue e elevação da pressão arterial.  

b) redução do nível de insulina e acúmulo de produtos nitrogenados tóxicos no sangue.  

c) não produção de bile e enzimas hidrolíticas importantes na digestão das gorduras.  

d) redução do nível de hormônio antidiurético e elevação do nível de glicose no sangue.  

e) redução do nível de aldosterona, que regula a pressão osmótica do sangue. 

 

6. Animais aquáticos e terrestres de diferentes classes possuem adaptações morfofisiológicas para 

excreção de compostos tóxicos do organismo de forma a manter a homeostase. Sobre este assunto, é 

correto afirmar que:  

a) mamíferos, como os golfinhos, assim como outros mamíferos terrestres, eliminam compostos 

nitrogenados principalmente na forma de ureia.  

b) peixes, como os tubarões, eliminam principalmente amônia na água derivada do metabolismo de 

aminoácidos.  

c) répteis, como o camaleão, eliminam principalmente ureia, esta gerada a partir da amônia, através 

da urina. 

d) anfíbios, como as tartarugas marinhas, eliminam principalmente ácido úrico, menos tóxico que a 

amônia. 

e) insetos eliminam amônia e ureia especialmente quando trocam o exoesqueleto durante o 

crescimento. 

 

7.  Leia a tira a seguir. 

 
 

Sobre esses peixes e suas relações com o meio, é correto afirmar que os  

a) cartilaginosos marinhos apresentam bexiga natatória. 

b) ósseos de água doce absorvem sais através das brânquias por transporte ativo.  

c) cartilaginosos ocorrem, na maioria, na água doce.  

d) ósseos de água doce apresentam uremia fisiológica.  

e) ósseos marinhos não possuem opérculo protegendo as brânquias. 
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8. No homem, várias substâncias presentes no sangue chegam ao néfron, atravessam a cápsula de 

Bowman e atingem o túbulo renal. Várias dessas substâncias são, normalmente, reabsorvidas, isto é, 

do néfron elas são lançadas novamente ao sangue, retornando a outras partes do corpo. 

Entre essas substâncias normalmente reabsorvidas, no nível do néfron, podem ser citadas: 

a) água e uréia; 

b) água e glicose; 

c) glicose e uréia; 

d) água e ácido úrico; 

e) aminoácidos e ureia. 

 

9. Folha de S. Paulo, 30/08/1997). O teste antidoping, que 

frequentemente aparece nas notícias dos jornais, é feito a partir do exame da urina de atletas. Isso se 

torna possível porque através no néfron  unidade funcional dos rins- é executada a tarefa de: 

a) absorver glicose. 

b) eliminar catabolitos. 

c) secretar aminoácidos. 

d) filtrar glóbulos sanguíneos. 

 

10. Os consumidores de cerveja sabem que, depois de algum tempo de consumo, é inevitável o desejo 

de micção. Esse fenômeno é decorrente da diminuição da secreção de ADH (hormônio antidiurético), 

levando a um aumento do volume de urina. Os usuários de cerveja também sabem que, se tomada em 

excesso, o álcool nela presente causa distúrbios comportamentais que só se extinguem, 

paulatinamente, com a degradação metabólica do álcool. Com base nessas informações e nos 

conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, o efeito do 

ADH nos túbulos renais e o local de degradação metabólica do álcool.  

a) Aumento de secreção de água para o filtrado glomerular; peroxissomos de células tubulares do 

rim.  

b) Diminuição da reabsorção de água do filtrado; retículo liso de células tubulares renais.  

c) Aumento da reabsorção de sódio do filtrado glomerular; retículo granular de macrófagos 

hepáticos.  

d) Aumento da reabsorção de água do filtrado glomerular; retículo liso de células hepáticas.  

Diminuição da reabsorção de sódio do filtrado glomerular; lisossomos de células das glândulas 

sudoríparas. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

A nefropatia diabética é a doença renal que ocorre nos pacientes diabéticos. Cerca de 35-45% dos 

pacientes com diabete melito insulino-dependentes e 20% dos diabéticos não insulino-dependentes 

desenvolvem doença renal após um período superior a 10 anos de diabetes. A doença renal no 

diabético pode se desenvolver lenta ou rapidamente, levando o paciente à insuficiência renal crônica. 

O declínio funcional do rim dos diabéticos pela nefropatia é previsível e progressivo. Depois de 

instalada a nefropatia, a perda mensal da função renal varia de 0,5-1%. A lesão renal caracteriza-se por 

atingir o filtro renal (glomeruloesclerose) e com isso surge a perda renal de proteínas pela urina 

(proteinúria) de grau variado. Com a deterioração da filtração glomerular, surge a insuficiência renal, 

quase sempre acompanhada de hipertensão arterial.  
Disponível em: <https://www.abcdasaude.com.br/nefrologia/rim-e-diabete-melito>. Acessado em: 10/05/2017 

 

Com base na função renal, indique as alterações no SANGUE de um paciente com nefropatia diabética. 

  

https://www.abcdasaude.com.br/nefrologia/rim-e-diabete-melito


 

 
B

io
. 

 

GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

No fígado ocorre a conversão da amônia em ureia, ao longo do Ciclo da Ornitina.  

 

2. d 

A ureia é resultado da metabolização de aminoácidos e transformação da amônia, ou seja, é um resíduo 

do metabolismo celular, enquanto as fezes são apenas restos do sistema digestivo, não podendo ser 

chamadas excretas.  

 

3. a 

Pargo é um tipo de peixe ósseo, logo, excreta amônia. Mamíferos, como o rato, excretam ureia, enquanto 

pombos, aves, excretam ácido úrico.  

 

4. e  

Quando no mar, é necessário economizar água, logo, eliminam urina muito concentrada em sais, com 

baixo teor de água. Quando no rio, para manter o equilíbrio osmótico, absorvem sais ativamente pelas 

brânquias.  

 

5. a  

Ocorre o acúmulo de excretas nitrogenadas e outros tipos de soluto no sangue, como sais minerais, 

ocasionando assim em um aumento na pressão arterial.  

 

6. a 

Todos os mamíferos, incluindo mamíferos aquáticos, como baleias, golfinhos e peixes-boi, excretam 

ureia como principal excreta nitrogenada.  

 

7. b  

Como forma de manter seu equilíbrio hídrico, peixes ósseos de água doce absorvem sais pelas brânquias 

ativamente, ou seja, com gasto de energia.  

 

8. b  

Água e glicose são recursos muito úteis e importantes ao corpo, e não podem ser desperdiçados na 

excreção, sendo então reabsorvidos.  

 

9. b 

Através da eliminação de catabólitos no néfron, substâncias utilizadas pela pessoa, como entorpecentes, 

podem ser detectados na urina, já que após metabolizados, os resíduos destas substâncias será eliminado 

por meio da urina.  

 

10. d 

O ADH é responsável por aumentar a reabsorção de água no néfron, sendo então fundamental para a 

manutenção da hidratação corporal. O álcool, por sua vez, é metabolizado pelo Retículo Endoplasmático 

Liso dos hepatócitos.  

 

Questão Contexto 
Como há a perda de proteínas na urina, o paciente com nefropatia diabética estará com baixa de proteínas 

no sangue, como a albumina (hipoalbuminemia) e imunoglobulinas (anticorpos). Ainda, com a perda 

progressiva da função renal, haverá um aumento sanguíneo de uréia e outros metabólitos. 
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RESUMO   
 

 

Os tecidos vegetais são agrupamentos de células vegetais similares, e formam as folhas, caules, raízes e outras 

partes do vegetal. Um mesmo tecido vegetal pode realizar mais de uma função.  

• Tecidos Meristemáticos 

Os tecidos meristemáticos possuem células indiferenciadas, ou seja, todas podem dar origem a outros tipos 

de células. Também são chamadas de células precursoras, ou células totipotentes. É um tecido de 

crescimento. Os meristemas darão origem a todos os tecidos e órgãos vegetais no embrião. O meristema 

apical dará origem ao caule e à raiz. 

 
Os meristemas podem ser divididos em meristemas primários e meristemas secundários. 

• Meristemas primários:  

Os meristemas primários estão localizados no ápice do caule e da raiz, e podem formar a protoderme, 

que originará a epiderme; o meristema fundamental, que originará diversos tecidos de preenchimento e 

sustentação; e o procâmbio, que originará os tecidos condutores de seiva. O crescimento a partir da 

formação destes tecidos é chamado de crescimento primário, e ele cresce em um sentido longitudinal. 
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• Meristemas secundários: 

Também chamados de meristemas laterais, são responsáveis por promover o crescimento em diâmetro 

do caule e da raiz. São eles o felogênio, que originará tecidos da parte externa do caule, e o câmbio 

vascular (que pode ser fascicular ou interfascicular), que faz o crescimento secundário nos tecidos 

condutores de seiva. 

 
• Tecidos Adultos: 

Os tecidos adultos formam sistemas com diferentes formas celulares e funções, e são chamados de 

tecidos permanentes. Um destes tecidos é o de Revestimento. 

 
Os tecidos de proteção e revestimento se localizam externamente na planta. Esse tecido pode ser a epiderme 

ou a periderme. A epiderme possui células vivas achatadas e justapostas, podendo existir estômatos e outras 

estruturas, e são frequentemente impermeabilizadas pela cutícula (cobertura de cera). Já a periderme reveste 

órgãos que estão em crescimento secundário, podendo formar a casca das árvores. Neste tecido, o súber 

funciona como impermeabilizante, e é formado por células mortas. 
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EXERCÍCIOS 
 

1. Em pesquisas desenvolvidas com eucaliptos, constatou-se que a partir das gemas de um único ramo 

pode-se gerar cerca de 200.000 novas plantas, em aproximadamente duzentos dias; enquanto os 

métodos tradicionais permitem a obtenção de apenas cerca de cem mudas a partir de um mesmo 

ramo. A cultura de tecido é feita a partir  

a) de células meristemáticas.  

b) de células do esclerênquima.  

c) de células da epiderme. 

d) de células do lenho.  

e) de células do súber. 

2. Sabemos que os meristemas podem ser classificados em primários e secundários. Como exemplo 

desse último tipo, podemos citar o(a): 

a) meristema apical da raiz e do caule. 

b) meristema apical da raiz e o procâmbio. 

c) felogênio e câmbio vascular. 

d) periderme e procâmbio. 

e) câmbio vascular e protoderme. 

3. 

no Cariri é o único utilizado para a cura de doenças. O uso medicinal já ultrapassou os limites da crença 

popular e tem chamado a atenção da ciência. Pesquisadores de importantes universidades do País 

estão estudando as propriedades da janaguba.                                                       O Povo Online  15/04/2009. 

Sobre essa importante árvore da família Apocynaceae é correto dizer que entre os componentes 

histológicos constitutivos de sua casca há: 

a) Coifa, parênquima cortical e meristemas primários. 

b) Tricomas, meristema intercalar e parênquima aerífico. 

c) Felogênio, súber e feloderme. 

d) Colênquima, parênquimas aquífero e amilífero. 

e) Xilema, floema e endosperma. 

4. Sobre o sistema de revestimento nos vegetais, pode-se afirmar que: 

I. A principal função do sistema de revestimento é a proteção. 

II. A epiderme origina-se da camada mais externa dos meristemas apicais (protoderme) e reveste a 

superfície do corpo vegetal. 

III. Epiderme é o conjunto de tecidos de origem secundária que substitui a periderme no estágio 

secundário de desenvolvimento do corpo vegetal. 

Mais comum em dicotiledôneas herbáceas e monocotiledôneas. 

a) Somente as proposições I e III estão corretas. 

b) Somente a proposição I está correta. 

c) Somente as proposições I e II estão corretas. 

d) Somente as proposições II e III estão corretas. 

e) Somente a proposição II está correta. 

5. No corpo de uma planta superior, qual é o tecido que apresenta numerosas mitoses, sendo sempre 

formado por células indiferenciadas?  

a) parênquima paliçadico  

b) colênquima angular  

c) colênquima tabular  

d) meristema primário 

6. O palmito, muito explorado por parte das indústrias de conserva, é retirado da extremidade do caule, 

região responsável pelo crescimento longitudinal da palmeira. Essa região é formada, principalmente, 

por tecido  

a) parenquimático. 

b) epidérmico. 

c) meristemático. 

d) de condução.  

e) de sustentação.  
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7. As rolhas são usadas há mais de 3.000 anos para tapar ânforas utilizadas para transportar vinhos e outros 

líquidos. Para a produção de rolhas naturais, a parte da planta que é utilizada corresponde ao: 

a) córtex. 

b) súber. 

c) lenho. 

d) líber. 

8. No caule de uma planta dicotiledônea, aparecem dois meristemas que fazem crescerem espessura. 

Um deles produz líber para fora e lenho para dentro; o outro, mais periférico, forma súber ou cortiça. 

Esses meristemas secundários são respectivamente: 

a) Feloderma e esclerênquima. 

b) Câmbio e felogênio. 

c) Felogênio e endoderma. 

d) Câmbio e esclerênquima. 

e) Felogênio e câmbio. 

9. Pode-se afirmar que os meristemas são tecidos: 

a) Formados por células pequenas, de paredes grossas e com muitos vacúolos grandes. 

b) Inadequados para observação de células em divisão. 

c) Que funcionam como reservatório de nutrientes e preenchimento. 

d) Permanentes com funções idênticas às do parênquima. 

e) Indiferenciados, que originam os tecidos adultos. 

10. O súber é: 

a) Um tecido de condução encontrado em vegetais superiores com crescimento primário e 

secundário. 

b) Um tecido com função de proteção encontrado em vegetais superiores apenas com crescimento 

secundário. 

c) Uma estrutura utilizada para armazenamento de amido primário, resultante da atividade da 

periderme. 

d) Um pigmento que é responsável pela coloração das flores. 

e) Um tecido de revestimento que permite o aumento ou decréscimo na transpiração da planta. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 
Em um parque, um casal apaixonado desenhou um coração na árvore à altura do peito. Depois de 

muitos anos, ao passar pelo parque, avistaram a mesma árvore e foram observar como havia ficado o 

desenho.  

Diga como e em que altura estaria, explicando o porquê. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. a   

Células meristemáticas são indiferenciadas, sendo ideais para a realização de culturas de tecidos.  

2. c  

O felogênio e o câmbio vascular são exemplos de meristemas secundários. O felogênio é responsável 

por originar a periderme, enquanto o câmbio origina os tecidos vasculares secundários. 

3. c  

A casca é constituída por felogênio, súber e feloderme, tecidos de revestimento. 

4. c  

A epiderme é um tecido de origem primária, substituído pela periderme no estágio secundário do 

desenvolvimento. 

5. d 

Dentre os tecidos citados, o único tecido com numerosas mitoses e sempre formado por células não-

diferenciadas é o meristema primário.  

6. c  

A região responsável pelo crescimento longitudinal da palmeira é formada principalmente por tecido 

meristemático, um tecido de células indiferenciadas que é responsável por formar tecidos adultos e 

crescimento vegetal.  

7. b  

Rolhas naturais são feitas de súber, ou cortiça, um tecido vegetal de revestimento. 

8. b 

O câmbio é o tecido que origina os vasos condutores, enquanto o felogênio dará origem ao súber.  

9. e  

-

origem a outros tecidos. 

10. b 

O súber é um tecido morto com função de revestimento para vegetais com crescimento secundário. 

 

Questão Contexto 

 

O coração estaria ainda na altura do peito, porém mais esticado/alargado. Isso acontece porque o 

crescimento dos vegetais é apical, ou seja, a partir de novas camadas de células apicais, e não com o 

crescimento pela base do tronco. Além disso, o desenho está mais esticado pois houve o crescimento 

lateral da planta, pelo meristema secundário. 
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Foucault e a microfísica do poder 
28 

set 
 

RESUMO   
 

Nascido em 1926 e morto em 1984, Michel Foucault é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes filósofos 

contemporâneos. Sua extensa obra, que influencia áreas do conhecimento tão diversas, como a história, o 

direito, a sociologia e a medicina social, tem como central a questão do poder. Todos os livros de Foucault, 

por mais diferentes entre si, têm como objetivo central desvendar o que é o poder e as formas como ele se 

exerce. Obviamente, antes do filósofo francês, vários outros filósofos como Maquiavel e Marx, por exemplo, 

já haviam discutido esse tema. Entretanto, a abordagem foucaultiana foi totalmente inovadora  e por várias 

razões. Em primeiro lugar, diferentes dos filósofos que o precederam, Foucault não acreditava que o poder 

é apenas uma parte, uma área, um âmbito específico das relações humanas. Ao contrário, para ele, o poder 

é a própria base das relações humanas, é a malha a partir da qual essas relações se efetivam. Por isso, todas 

as relações humanas são relações de poder. Por outro lado, Foucault também não concordava com a ideia, 

típica antes dele, de que haveriam formas de poder mais significativas do que as outras, como se a violência 

e a dominação pudessem se reduzir a uma única forma ou modelo. Na verdade, para Foucault, como o poder 

está presente em tudo o que o homem faz, o que há são variadas formas de exercício do poder, múltiplas e 

irredutíveis entre si. Por fim, Foucault também não concordava com a tese de que, nas relações de poder, há 

alguns sujeitos que detêm a força e a dominação, enquanto outros são meramente passivos, oprimidos e 

violentados. Ao contrário, segundo o filósofo, o poder é sempre relacional, ou seja, ele é sempre uma via de 

mão-dupla, de modo que, onde há poder, há resistência: onde se exerce o poder, se constituem também 

contra-poderes.  
A visão geral que Foucault desenvolveu a respeito do poder, obviamente, moldou também as suas pesquisas 

e o seu trabalho como intelectual. Ao pensarem o poder como algo localizado, uniforme e não-relacional, 

os filósofos tradicionais, sempre que se dispuseram a analisar o exercício da dominação, acabaram por 

privilegiar o estudo das grandes instituições sociais, daqueles que obviamente exercem poder, tais como o 

Estado, as forças armadas, as organizações religiosas e o sistema econômico. Por sua vez, ao pensar o poder 

como algo sempre presente, múltiplo e relacional, Foucault procurou mostrar, acima de tudo, como o poder 

se encontra presente nos ambientes, circunstâncias e relações que menos imaginamos, tais como a escola, 

a ciência, o hospital, a loucura, a sexualidade, etc. Desvendar como o poder exercido através das teorias 

científicas ou dos discursos a respeito do sexo, por exemplo, foi o modo que Foucault encontrou para 

mostrar que o poder se encontra presente em de fato todas as relações humanas, mesmo nas que possam 

nos causar mais surpresa.   

estamos acostumados a pensar, pelo menos em nossa sociedade européia, que o poder está localizado nas 

mãos do governo e é exercido por algumas instituições em particular, tais como os governos locais, a polícia, 

o exército. Estas instituições transmitem as ordens, as aplicam e punem as pessoas que não obedecem. Mas, 

penso eu, que o poder político também é exercido por um certo número de outras instituições que não 

parecem ter nada em comum com o poder político, o qual parece ser independente, mas que na verdade 

não é. Todos nós sabemos que as universidades e todo o sistema educacional, que aparentemente deveria 

distribuir o saber, servem, na verdade, para manter o poder nas mãos de uma certa classe social e para excluir 

as demais classes sociais deste instrumento de poder. A psiquiatria, por exemplo, que em aparência parece 

se destinar ao bem da humanidade, também é uma maneira de impor o poder político a um determinado 

grupo social. A Justiça também. Então me parece que a real tarefa política atual em uma sociedade como a 

nossa é criticar os trabalhos das instituições que aparentam tanto ser neutras quanto independentes; é criticar 

e atacar estas instituições, de tal maneira que a violência política que sempre foi exercida e obscurecida por 

meio destas instituições, surgisse, para que assim pudéssemos combatê-  
Fala de Foucault em um debate com Noam Chomsky 

Em seu esforço por desvendar os mecanismos da dominação, Foucault elaborou uma teoria a respeita da 

forma de exercício do poder que ele considerava dominante em nossa sociedade capitalista: o biopoder ou 

biopolítica. Como o próprio nome indica, o biopoder está associado à vida, mas como assim? Foucault 

considerava que a melhor forma de compreender o biopoder é compará-lo com o modo de exercício do 

poder tipicamente vigente antes dele: o chamado poder de morte ou direito de soberania. De fato, nas 

sociedades absolutistas e précapitalistas, o rei, como soberano, concentrava todo o poder política e tinha 

total domínio sobre seus súditos. Esse enorme, porém, não se manifestava no dia-a-dia. O rei não tinha um 
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controle cotidiano da vida de seus súditos, normatizando o que deveriam fazer ou não. Ao contrário, a força 

do soberano não se mostrava através da vida, mas sim da morte, seja quando ele condenava alguém à pena 

capital, matando tal pessoa diretamente, seja quando ele enviava um súdito à guerra, expondo-o à 

possibilidade de morrer. Em outras palavras, o direito de soberania, exercidos pelos reis, era um poder que 

controlava a vida encerrando-a, que exercia sua dominação extinguindo as forças vitais do indivíduo. O que 

ocorre, porém, com a vitória definitiva do capitalismo, ocasionada pela Revolução Industrial? Com a 

industrialização, o ritmo da produtividade aumenta de maneira exponencial e não é mais possível que os 

trabalhadores mantenham o mesmo ritmo de trabalho antigo. É preciso que os funcionários sejam mais 

rápidos, mais proativos, mais eficientes, enfim, que eles acompanhem o ritmo das máquinas. Torna-se 

necessária, então, a constituição de um novo tipo de poder, voltado não para diminuir ou violentar a 

vitalidade dos indivíduos, mas sim para aumentá-la, desenvolvê-la, fortalecê-la. É necessário um biopoder: 

um poder que aumente a vitalidade dos indivíduos para melhor controlá-los. Não à toa, dizia Foucault, o 

século XIX é o século da formação da biologia como ciência, do malthusianismo, da preocupação com o 

controle de natalidade, do darwinismo social, da condenação da homossexualidade como doença (e não 

apenas como pecado), dos ideólogos do racismo, etc. Mais: para Foucault, o próprio nazismo, no século XX, 

é um fruto e uma radicalização do biopoder, afinal, genocídios houve vários na história, mas o nazismo é o 

primeiro deles justificado em bases biológicas. A própria preocupação com saúde, a anorexia e bullymia, a 

cultura fitness, a rejeição da velhice, características tão comuns de nossa sociedade, seriam vistos como 

esferas de exercício do biopoder por Foucault. De fato, o biopoder ou biopolítica, em todas as suas 

manifestações (umas julgadas comumente como boas e outras como terríveis), parte sempre do mesmo 

princípio: trata-se de potencializar a vida humana, de fortalecer a saúde do indivíduo, para que este se torne 

mais produtivo. Em outras palavras: para que ele se torne mais útil ao sistema econômico vigente e ao 

organismo social como um todo. Diferente, portanto, do direito de soberania, que se exercia pela violência 

física e pela extinção da vida do indivíduo, o biopoder se exerce de modo sutil: não pelo enfraquecimento 

das forças vitais, mas pelo seu controle mais eficiente; não pela diminuição da saúde do corpo, mas pelo seu 

adestramento. O modo como o biopoder se exerce é através, sobretudo, das normas, das regras, dos 

regulamentos. Sua lógica é a da disciplinarização dos corpos.  
Segundo Foucault, o símbolo por excelência da sociedade disciplinar em que vivemos é um modelo de prisão 

que foi proposto pelo filósofo Jeremy Bentham, justamente na época da Revolução Industrial: o panóptico. 

Neste modelo prisional, através de uma simples mudança de arquitetura, os vigias não precisariam mais 

transitar por entre os corredores para controlar os presos. Ao contrário, a torre de vigia seria posta no centro 

de um círculo, em cujas extremidade estariam as celas. Assim, sem qualquer uso de violência explícita, apenas 

pelo controle do olhar, o panóptico permitia um domínio e disciplinarização total da vida dos presos. Na 

verdade, para Foucault, em virtude do biopoder, todos vivemos em um constante panóptico, inteiramente 

controlados, não pela força física, mas pelo domínio sutil do olhar. 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-

los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro; você pode chamá-lo, se quiser, de 

alojamento do inspetor. A moral reformada; a saúde preservada; a indústria revigorada; a instrução 

difundida; os encargos públicos aliviados; a economia assentada, como deve ser, sobre uma rocha; o 

nó górdio da Lei sobre os Pobres não cortado, mas desfeito  tudo por uma simples ideia de 

 
 BENTHAM, J. O panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder da 

disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos 
a) religiosos, que se constituem como um olho divino controlador que tudo vê. 

b) ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão da dominação sofrida. 

c) repressivos, que perpetuam as relações de dominação entre os homens por meio da tortura física. 

d) sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de controle. 

e) consensuais, que pactuam acordos com base na compreensão dos benefícios gerais de se ter as 

próprias ações controladas. 
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2. indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que 

só pode ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio 

de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. Para o biopoder, que 

tem a tarefa de se encarregar da vida, sua necessidade de mecanismos contínuos, reguladores e 

corretivos exige distribuir os vivos em um domínio de valor e utilidade. Um poder dessa natureza tem 

de qualificar, medir, avaliar, hierarquizar. Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma 

 
Michel Foucault. História dasexualidade, vol. 1, 1988. Adaptado. 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos sobre Foucault, diferencie o biopoder, típico do 

sistema capitalista, do poder de morte, típico das sociedades absolutistas, onde vigorava o direito de 

soberania. 

3. 
batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror: a 

lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas; ela nasce com os famosos inocentes que 

 
FOUCAULT, M. Aula de 14 de janeiro de 1976. In: Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

O filósofo Michel Foucault (séc. XX) inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à 

organização social. 

Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é: 

a) combater ações violentas na guerra entre as nações. 

b) coagir e servir para refrear a agressividade humana. 

c) organizar as relações de poder na sociedade e entre os Estados. 

d) estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. 

e) criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

Dizendo poder, não quero significar "o Poder", como conjunto de instituições e aparelhos garantidores 

da sujeição dos cidadãos em um Estado determinado. Também não entendo poder como modo de 

sujeição que, por oposição à violência, tenha a forma da regra. Enfim, não o entendo como um sistema 

geral de dominação exercida por um elemento ou grupo sobre outro e cujos efeitos, por derivações 

sucessivas, atravessem o corpo social inteiro. A análise em termos de poder não deve postular, como 

dados iniciais, a soberania do Estado, a forma da lei ou a unidade global de uma dominação; estas são 

apenas e, antes de mais nada, suas formas terminais. Parece-me que se deve compreender o poder, 

primeiro, como a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem e 

constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes as 

transforma, reforça, inverte; os apoios que tais  correlações de força encontram umas nas outras, 

formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; 

enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo 

nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais. (...) Onipresença do poder: não 

porque tenha o privilégio de agrupar tudo sob sua invencível unidade, mas porque se produz a cada 

instante, em todos os pontos, ou melhor, em toda relação entre um ponto e outro. O poder está em 

 

O texto acima foi escrito por Michel Foucault e encontra-se em seu livro História da Sexualidade I. 

Baseado nele explique abaixo qual é a grande inovação da abordagem foucaultiana a respeito do poder 

em comparação com a abordagem tradicional dos filósofos. 
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GABARITO 

 

Exercícios  

1. d 

O panóptico  também citado por Foucault  vai ser uma forma sutil de controle dos comportamentos 

humanos, onde, estando o homem ciente das normas sociais, além de obedece-la, ele vai controlar o 

comportamento dos outros indivíduos. 

2. [Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 

A detecção precoce da síndrome de Down pode aumentar o número de abortos provocados, 

constituindo-se num ato relacionado à eugenia. O aborto provocado impede o desenvolvimento de um 

ser humano que não é culpado de ser portador de uma anomalia cromossômica. 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia em campos como a Biologia e a Medicina está, em parte, 

a serviço do modo de produção dominante. Assim, partes dos avanços no combate às doenças e no 

controle populacional estão em consonância com os interesses das empresas capitalistas, a exemplo do 

papel exercido pelas companhias farmacêuticas e hospitais privados em várias partes do mundo. O 

avanço da pesquisa no campo da genética pode ser utilizado na prevenção de doenças, mas também de 

forma pouco ética e preconceituosa, a exemplo do teste que detecta a Síndrome de Down de modo 

precoce. 

3. e 

De acordo com Michel Foucault, as relações humanas se dão através de relações de poder, em que o 

ordenamento de forças é que estabelece uma organização das sociedades. É importante ressaltar que, 

para Michel Foucault, o poder não é estático, ou seja, de cima para baixo. Não acredita em poder puro 

e simples, mas em relações de poder que pode ser utilizado como forma de diálogo de indivíduos em 

uma sociedade.  
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Exercícios de espelhos esféricos 
24/26 

set 
 

RESUMO   
 

Espelhos Esféricos 
São calotas esféricas polidas.  

Pense em uma esfera polida por dentro e por fora. Faça agora um corte transversal. 

 

 
 

Essa calota esférica será o espelho esférico. Sua parte externa é chamada convexa e sua parte interna é 

côncava. 

 

Representação e características 

 
V = vértice 

F = foco                                   FC = FV 

C = centro de curvatura  

Raio da curvatura = 2F 

 

Obs.: Para facilitar os desenhos o espelho esférico é representado por uma linha reta dobrada nas 

extremidades. 
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Dessa forma o desenho obedece às condições de Gauss (e os espelhos esféricos estudados, quase sempre, 

obedecem às condições de Gauss). 

• Pouca esfericidade; 

• Raios luminosos próximos ao eixo principal. 

Para poder fazer os desenhos e representar as imagens corretamente usamos os raios principais que incidem 

nos espelhos esféricos: 

* O raio luminoso que incide no vértice possui ângulo de incidência igual ao de reflexão. 

 

 
 

* O raio luminoso que passando pelo centro de curvatura é refletido pelo centro de curvatura. 

 

 
* O raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal é refletido pelo foco (vice-versa = 

reversibilidade). 
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Formação de imagens 
Côncavo: objeto na parte interna da concavidade (real). A imagem é invertida e real. O tamanho da imagem 

depende da posição do objeto. Observe que à medida que o objeto se aproxima do espelho, a imagem se 

afasta do espelho ficando maior. 

 

 
Côncavo: objeto na parte interna da concavidade (real), mas colocado entre o foco e o vértice. A imagem se 

forma na parte de trás do espelho. É chamada virtual, direita e sempre é maior do que o objeto. 

 
Convexo: objeto na parte externa da concavidade (agora chamada de real). A imagem se forma na parte 

interna do espelho entre o foco e o vértice. É chamada virtual, direita e sempre é menor do que o objeto. 
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Exercício resolvido: 

Um objeto real se encontra sobre o eixo principal de um espelho côncavo, de distância focal 20cm, e a 40cm 

do vértice do espelho. Sendo obedecidas as condições de Gauss, sua imagem é:  

a) real e direta.  

b) real e invertida.  

c) virtual e direta.  

d) virtual e invertida.  

e) imprópria, localizada no infinito. 

 

Solução: 

O objeto está no centro de curvatura do espelho, pois o foco vale 20 cm e o objeto está a 40 cm. 

 
A imagem é real (está do mesmo lado do objeto), invertida (em relação ao objeto) e possui a mesma dimensão 

(pela simetria dos raios traçados). 

Letra B 

 

Para o estudo analítico dos espelhos esféricos, precisamos de algumas definições. 

 
De acordo com a imagem, podemos definir: 
• P = distância entre o objeto e o espelho 

• P`= distância entre a imagem e o espelho 

• f = distância focal 

 
Apesar de não existir, encontraremos distâncias positivas e negativas nesse estudo. Os valores positivos e 

negativos não estão atrelados à distância em si, mas à posição em relação ao espelho. 
Logo, faremos uso desses sinais para classificar espelhos, objetos e imagens de acordo com o que foi visto 

no modulo anterior. 

 
• f > 0 significa que o espelho é côncavo 

• f < 0 significa que o espelho é convexo 

 
• P > 0 significa que o objeto é real 

• P < 0 significa que o objeto é virtual 

 
• P` > 0 significa que a imagem é direita 

• P` < 0 significa que a imagem é virtual 
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Obs.: Preste atenção por que algumas questões podem lhe dar os valores e uma figura demonstrando a 

situação. Nesse caso, cabo a você atribuir os sinais positivos e negativos as medidas. 
Com essas grandezas bem definidas, podemos introduzir a equação de Gauss, que relaciona a distância focal 

e as distâncias do objeto e da imagem ao: 

 
1

𝑓
=
1

𝑃
+

1

𝑃`
 

Ou 

𝑓 =
𝑃. 𝑃`

𝑃 + 𝑃`
 

 
Aumento linear transversal 
O aumento linear é uma grandeza relacionada à imagem, e representa o aumento que essa imagem pode ter. 

Se você olhar a imagem abaixo pode notar que ela representa um raio notável que passa pelo objeto e forma 

a imagem. 

 
Podemos notar que existem dois triângulos sendo formados graças a esse raio notável e eles podem ser 

relacionados, definindo o aumento linear como:    

𝐴 =
𝑖

𝑜
= −

𝑃`

𝑃
 

-

de coordenadas, estrategicamente, localizado no vértice do espelho, conforme a imagem a cima. Assim, 

definimos valores positivos para objetos e imagens com orientação positiva do eixo y e negativo para imagens 

e objetos invertidos. Essa relação pode ser observada no valor final do aumento linear da seguinte forma: 
• A < 0 significa que a imagem é invertida em relação ao objeto 

• A > 0 significa que a imagem é direita em relação ao objeto 

 
Obs.: Lembra-se que essa classificação é em relação ao objeto. Se tanto o objeto quanto a imagem estiverem 

para baixo, o valor do A será positivo e vice e versa. 
 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. Um objeto é colocado perpendicularmente sobre o eixo principal de um espelho esférico de distância 

focal 2 m,  que atende às condições de nitidez de Gauss. A imagem formada é virtual, direita e com o 

dobro do comprimento do objeto. 

Nas condições descritas, relativas à natureza e à posição da imagem formada, determine: 

a) o tipo do espelho esférico empregado. 

b) a distância, em metros, do objeto ao vértice do espelho esférico.  
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2. Um objeto linear é colocado diante de um espelho côncavo, perpendicularmente ao eixo principal. 

Sabe-se que a distância do objeto ao espelho é quatro vezes maior que a distância focal do espelho.  

A imagem conjugada por este espelho é  

a) virtual, invertida e maior que o objeto.    
b) virtual, direita, e menor que o objeto.    
c) real, invertida, menor que o objeto.    
d) real, direita e maior que o objeto.    

3. -se no espelho. Sabia que ali 

 
EVARISTO, 2014, p. 57.  

Um espelho, mais do que refletir imagens, leva-nos a refletir. Imagens reais, imagens virtuais. Imagens. 

Do nosso exterior e do nosso interior.  

Salinda contemplou-se diante de um espelho e não se viu igual, mas menor. Era a única alteração vista 

na sua imagem. Uma imagem menor.  

Diante disso, podemos afirmar que o espelho onde Salinda viu sua imagem refletida poderia ser:   

a) Convexo.     
b) Plano.     
c) Convexo ou plano, dependendo da distância.     
d) Côncavo, que pode formar todo tipo de imagem.    

4. Observe a figura abaixo. 

 
Na figura, E  representa um espelho esférico côncavo com distância focal de 20cm,  e O,  um objeto 

extenso colocado a 60cm  do vértice do espelho. 

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

aparecem. 

A imagem do objeto formada pelo espelho é __________, __________ e situa-se a __________ do 

vértice do espelho.  

a) real  direita  15cm     

b) real  invertida  30cm     

c) virtual  direita  15cm     

d) virtual  invertida  30cm     

e) virtual  direita  40cm     

5. Em uma animação do Tom e Jerry, o camundongo Jerry se assusta ao ver sua imagem em uma bola de 

Natal cuja superfície é refletora, como mostra a reprodução abaixo. 

 
É correto afirmar que o efeito mostrado na ilustração não ocorre na realidade, pois a bola de Natal 

formaria uma imagem  

a) virtual ampliada.    

b) virtual reduzida.    

c) real ampliada.    

d) real reduzida.    
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6. Um espelho côncavo, com raio de curvatura 10 cm  e centro em C,  foi posicionado de acordo com a 

figura abaixo. Um objeto O,  com 2 cm  de altura, está localizado a 3 cm  do espelho e orientado para 

baixo, a partir do eixo principal. Os segmentos que podem ser observados sobre o eixo principal são 

equidistantes entre si.  
a) Na figura, assinale o foco do espelho, ressaltando-o por meio da letra F.  

 
b) Determine graficamente, na figura, a imagem formada, representando, adequadamente, no 

 

 
c) Determine, apresentando os devidos cálculos, o tamanho da imagem. É sabido que a ampliação 

corresponde ao simétrico da razão entre a distância da imagem ao espelho e a distância do objeto 

ao espelho, ou a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, com as devidas 

orientações.  

7. Um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo de raio de curvatura igual a 6,0 

cm. A partir disso, é possível observar que uma imagem real foi formada a 12,0 cm de distância do 

vértice do espelho. Dessa forma, é CORRETO afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do 

vértice do espelho igual a   
a) 2,0 cm    

b) 4,0 cm     

c) 5,0 cm     

d) 6,0 cm     

e) 8,0 cm      

8. Uma usina heliotérmica é muito parecida com uma usina termoelétrica. A diferença é que, em vez de 

usar carvão ou gás como combustível, utiliza o calor do sol para gerar eletricidade. A usina heliotérmica 

capta o calor fornecido pelo sol e os direciona para uma tubulação, conforme mostra o esquema 

abaixo. Nessa tubulação encontra-se um fluido que, ao ser aquecido, movimenta uma turbina que, por 

sua vez, gera eletricidade. 

 
O melhor dispositivo para captação da energia solar e envio para a tubulação será  

a) lente divergente.    

b) espelho esférico convexo.    

c) espelho plano.    

d) lente convergente.    

e) espelho esférico côncavo.    
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9. Uma garota encontra-se diante de um espelho esférico côncavo e observa que a imagem direita de 

seu rosto é ampliada duas vezes. O rosto da garota só pode estar  
a) entre o centro de curvatura e o foco do espelho côncavo.    
b) sobre o centro de curvatura do espelho côncavo.    
c) entre o foco e o vértice do espelho côncavo.    
d) sobre o foco do espelho côncavo.    
e) antes do centro de curvatura do espelho côncavo.    

10. Muitos profissionais precisam de espelhos em seu trabalho. Porteiros, por exemplo, necessitam de 

espelhos que lhes permitem ter um campo visual maior, ao passo que dentistas utilizam espelhos que 

lhes fornecem imagens com maior riqueza de detalhes.  
Os espelhos mais adequados para esses profissionais são, respectivamente, espelhos   
a) planos e côncavos.     

b) planos e convexos.     

c) côncavos e convexos.     

d) convexos e côncavos.    

11. Na figura abaixo, ilustra-se um espelho esférico côncavo E  e seus respectivos centro de curvatura (C),  

foco (F)  e vértice (V).  Um dos infinitos raios luminosos que incidem no espelho tem sua trajetória 

representada por r.  As trajetórias de 1 a 5  se referem a possíveis caminhos seguidos pelo raio luminoso 

refletido no espelho. 

 

O número que melhor representa a trajetória percorrida pelo raio r,  após refletir no espelho E,  é  

a) 1    

b) 2     
c) 3     

d) 4     
e) 5     

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Uma barra delgada está em uma temperatura na qual o seu comprimento é igual =0L 100 cm.  A barra, 

de coeficiente de dilatação linear 
− − 5 18,0 10 C ,  é, então, colocada a uma distância =d 0,8 m  do 

vértice de um espelho curvo. O espelho possui um raio de curvatura de 160 cm.  Para se fazer a imagem 

crescer meio centímetro, pode-se 

 
a) aproximar a barra em 15 cm.     

b) afastar a barra em 10 cm.     

c) aquecer a barra em 40 C.     

d) esfriar a barra em 10 C.     

e) aquecer a barra em 125 C.      
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

1.  

a) O único espelho esférico que fornece uma imagem ampliada e direita é o espelho côncavo. O objeto 

deve estar entre a distância focal e o espelho, portanto podemos também prever que a resposta para 

o item (b) é menor que 2m.  

b) Usando a equação de Gauss para os espelhos esféricos: 

1 1 1

f di do
= +   

sendo: 

f =  distância focal 

di =  distância da imagem 

do =  distância do objeto 

E usando as seguintes convenções: 

0, esp.côncavo
f

0, esp. convexo





  

0, imagem real
di

0, imagem virtual





  

Substituindo os valores fornecidos, temos: 

( )
1 1 1

1
2 m di do

= +
−

 

Combinando a equação de Gauss com a relação de aumento em módulo A :   

i di
A

o do
= =   

Em que: 

i =  tamanho da imagem 

o =  tamanho do objeto 

( )
di

A 2 di 2 do 2
do

= =  =  

Substituindo (2) em (1): 

( )multipl. 2 do1 1 1
do 1 2 do 1m

2 m 2 do do
= + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = − +  =
−

  

2. c 

Resolução Gráfica 

A figura mostra o objeto posicionado de acordo com o enunciado. Nota-se que a imagem é real, 

invertida e menor que o objeto. 

 
Resolução Analítica 

Aplicando a equação de Gauss para espelhos esféricos, tem-se: 
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( )
21 1 1 pf 4f f 4f 4f

  p'   p'   p' . p' 0  Imagem real
p' f p p f 4f f 3f 3

+

= −  =  = =  =  
− −

 

Da equação do aumento linear transversal: 

A 0  Imagem invertida
f f f 1

A   A . 1
f p f 4 f 3 f 3 A   Imagem três vezes menor

3

−

−

 


= = =  = 
− − = 



 

Portanto, a imagem é real, invertida e 3 vezes menor que o objeto.  

3. a 

Sendo a única alteração da imagem de Salinda diante do espelho a redução do seu tamanho, ela está 

diante de um espelho convexo. O espelho côncavo daria uma imagem invertida e real além de menor e 

o espelho plano daria uma imagem de mesma altura.  

4. b 

Fazendo a construção da imagem para o objeto além do centro de curvatura do espelho, obtemos uma 

imagem real, invertida e menor conforme a figura abaixo: 

 
Observa-se também, que a distância da imagem ao vértice do espelho é de 30 cm, que pode ser 

comprovada pela equação de Gauss: 

1 1 1

f di do
= +   

sendo: 

f 20 cm e do 60 cm.= =  

 

1 1 1 1 1 1
di 30 cm

20 di 60 20 60 di
= +  − =  =   

5. b 

A superfície da bola de Natal comporta-se como um espelho esférico convexo. Como Jerry é um objeto 

real, sua imagem conjugada pela bola seria: virtual, direita e reduzida, entre a superfície da bola e o seu 

centro.  

6.  

a) O foco está no ponto médio entre o centro de curvatura do espelho e seu vértice, sendo assinalado 

na figura abaixo: 

 
b) seus 

respectivos prolongamentos: 
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c) Para determinar o tamanho da imagem, usamos a equação de Gauss e sua relação com o aumento: 

( )

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
di 7,5 cm

f di do 5 di 3 5 3 di 15 di

7,5i di i
A i 5 cm

o do 2 3

−
= +  = +  − =  =  = −

− −−
= =  =  =

  

Portanto, a imagem tem 5 cm  de altura.  

7. b 

Dados: R = 6 cm; p' = 12 cm. 

A distância focal do espelho é: 

R 6
f   f 3 cm.

2 2
= =  =  

Aplicando a equação dos pontos conjugados: 

p' f1 1 1 12 3 36
  p  

p p' f p' f 12 3 9

p 4 cm.


+ =  = = = 

− −

=

 

8. e 

O melhor dispositivo para captação é um espelho esférico côncavo, pois os raios solares, praticamente 

paralelos, que atingem a sua superfície refletem pelo foco, por onde deve passar a tubulação. A figura 

abaixo ilustra a situação. 

 
9. c 

No espelho esférico côncavo, para que a imagem seja virtual direita e maior, o objeto deve estar entre o 

foco e o vértice do espelho, como ilustra o esquema. 

 
10. d 

O espelho que fornece maior campo visual são os convexos. Para ampliar imagens, são usados espelhos 

côncavos.  

11. d 

Esta questão envolve conhecimentos de fundamentos de óptica, com relação á reflexão em espelhos 

quaisquer, que nos diz que o raio refletido sempre terá o mesmo ângulo de incidência em relação à reta 

normal. O raio incidente r  está deslocado em relação à reta normal no ponto de incidência no espelho, 

representada pela reta que passa pelo centro (C)  e o ângulo entre elas nos revela o trajeto da luz refletida 
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e tem o mesmo ângulo entre a reta normal, sendo, portanto a reta 4,  conforme representação na figura 

abaixo. 

 
 

Questão Contexto  
e 

Como o espelho é convexo, a distância focal é: 

R 160
f   R 80 cm.

2 2

− − −= =  =  

Calculando a posição da imagem para a posição dada da barra. 

( )
( )

80 80df 6400
d'     d' 40cm. (Imagem Virtual)

d f 80 80 160

− −
−= =   =

−− −
 

 

O aumento linear fornecido é: 

d' 40 1
A     A .

d 80 2

−
= − = −  =  

 

Para essa posição da barra, a imagem é direita e tem metade do tamanho dela. Para a imagem crescer 

podemos aproximar a barra ou aquecê-la. 

• Aproximando a barra. 

Se a imagem tem metade do tamanho do objeto, na nova posição ela deverá ter comprimento: 

' '0
1 1

L 100
L L' 0,5  L 50,5cm.

2 2
Δ= + = +  =  

 

Para essa posição, o aumento linear transversal é: 

'
1

1 1
0

L 50,5
A   A 0,505.

L 100
= =  =  

A nova distância 1d  vale: 

1 1 1
1 1

1

f 40 20,2 40
A   0,505   20,2 0,505d 40  d  

f d 40 d 0,505

d 39,2cm.

− − +
− −=  =  − =  = 

−− −

=

 

 

A aproximação da barra deve ser: 

1d d d 80 39,2  d 49,8cm.Δ Δ= − = −  =  

Não há opção para essa resposta. 

 

• Aproximando a barra. 

Como a imagem tem metade do tamanho do objeto, para a imagem crescer 0,5cm,  o objeto deve crescer 

L 1cm.Δ =  

Para tal, a variação da temperatura, ,Δθ  deve ser: 

3
0 5 3

0

L 1 1
L L   0,125 10   125°C.

L 100 8 10 8 10

Δ
Δ αΔθ Δθ Δθ

α − −
=  = = = =   =
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Refração da luz 
24/26 

set 
 

RESUMO   
 

Refração da Luz 
A refração da luz consiste na passagem da luz de um meio para outro acompanhada de variação em sua 

velocidade de propagação. A refração pode ocorrer com ou sem desvio. Veja a figura: 

 

Índice de Refração Absoluto de um Meio para uma dada Luz Monocromática 
Seja c a velocidade de propagação da luz no vácuo e v a velocidade de propagação de uma dada luz 

monocromática num determinado meio. A comparação entre c e v define a grandeza n, índice de refração: 

 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

Obs.: 

a) n é uma grandeza adimensional 

b) para os meios materiais, sendo c > v, resulta n > 1  

c) para o vácuo, n =1 

d) para o ar n ≈ 1 

e) para um determinado meio material, temos para as diversas luzes monocromáticas: 

 
 

Leis de Snell-Descartes 
Observe a figura: 

 
A lei de Snell-Descartes afirma que: é constante, na refração, o produto do índice de refração do meio pelo 

seno do ângulo que o raio forma com a normal à superfície de separação, neste meio. 

Isto é: 

𝑛1. 𝑠𝑒𝑛𝑖 =  𝑛2. 𝑠𝑒𝑛𝑟 

 

http://1.bp.blogspot.com/-i0-N3qsEUIs/ToHYBdV0VlI/AAAAAAAAakk/nZocZCnf4vU/s1600/refr.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-7dcwgH5IRQ8/ToHe3uw2-FI/AAAAAAAAak8/Ctt1Cs249qQ/s1600/ene3.png
http://4.bp.blogspot.com/-fgmJ-09XHNg/ToHpQe77p6I/AAAAAAAAalE/mQPAlzdlBW0/s1600/refrilho.png
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Se n2 for maior do que n1, dizemos que o meio 2 é mais refringente do que o meio 1, resulta da lei de Snell-

Descartes que sen r < sen i e, portanto, r < i. 

Isto significa que: no meio mais refringente o raio de luz fica mais próximo da normal. 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. Em um experimento, coloca-se glicerina dentro de um tubo de vidro liso. Em seguida, parte do tubo 

é colocada em um copo de vidro que contém glicerina e a parte do tubo imersa fica invisível.  

Esse fenômeno ocorre porque a   

a) intensidade da luz é praticamente constante no vidro.    
b) parcela de luz refletida pelo vidro é praticamente nula.     
c) luz que incide no copo não é transmitida para o tubo de vidro.     
d) velocidade da luz é a mesma no vidro e na glicerina.     
e) trajetória da luz é alterada quando ela passa da glicerina para o vidro.    

2. A figura abaixo representa um raio luminoso propagando-se do meio A para o meio B. Sabendo-se 

que a velocidade da luz, no meio A, é 240 000 km/s e que o ângulo α vale 30°, calcule: 

 
a) o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B; 

b) a velocidade de propagação da luz no meio B. 

3. Um raio de luz monocromática passa do meio 1 para o meio 2 e deste para o meio 3. Sua velocidade 

de propagação relativa aos meios citados é v1, v2 e v3, respectivamente.  

O gráfico representa a variação da velocidade de propagação da luz  em função do tempo ao 

atravessar os meios mencionados, considerados homogêneos: 

 
Sabendo-se que os índices de refração do diamante, do vidro e do ar obedecem à desigualdade ndiam > 

nvidro > nar, podemos afirmar que os meios 1, 2 e 3 são, respectivamente: 

a) diamante, vidro, ar. 

b) diamante, ar, vidro. 

c) ar, diamante, vidro. 

d) ar, vidro, diamante. 

e) vidro, diamante, ar. 
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4. A tabela abaixo mostra o valor aproximado dos índices de refração de alguns meios, medidos em 

condições normais de temperatura e pressão, para um feixe de luz incidente com comprimento de 

onda de 600 nm 
Material Índice de refração 

Ar 1,0 

Água (20º C) 1,3 

Safira 1,7 

Vidro de altíssima dispersão 1,9 

Diamante 2,4 

 

O raio de luz que se propaga inicialmente no diamante incide com um ângulo 
i 30º =  em um meio 

desconhecido, sendo o ângulo de refração 
r 45º = . 

O meio desconhecido é:  

a) Vidro de altíssima dispersão    

b) Ar    

c) Água (20ºC)    

d) Safira    

5. Para determinar o índice de refração de um material, uma peça semicilíndrica polida desse material foi 

colocada sobre um disco de centro O, como sugere a figura. 

 
Um raio de luz monocromática R1, emitido rente ao disco, incide na peça, obtendo-se o raio refratado 

R2. As distâncias s e t foram medidas, encontrando-se s = 8,0 cm e t = 5,0 cm. Calcule o índice de 

refração do material da peça. 

6.  

 
Um raio de luz monocromática incide em um líquido contido em um tanque, como mostrado na figura. 

O fundo do tanque é espelhado, refletindo o raio luminoso sobre a parede posterior do tanque 

exatamente no nível do líquido. O índice de refração do líquido em relação ao ar é:  

a) 1,35    

b) 1,44    

c) 1,41    

d) 1,73    

e) 1,33   
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7. Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), 

nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de 

refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial, 

tridimensional, formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o 

que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse 

 
Disponível em: <http://inovacaotecnologica.com.br>. Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado). 

Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração 

da luz ao passar do ar para esse meio?  

a)  c)  e)  

b)  d)  

 

8. Um raio de luz monocromática propagando-se no ar incide no ponto O,  na superfície de um espelho, 

plano e horizontal, formando um ângulo de 30  com sua superfície. 

Após ser refletido no ponto O  desse espelho, o raio incide na superfície plana e horizontal de um 

líquido e sofre refração. O raio refratado forma um ângulo de 30  com a reta normal à superfície do 

líquido, conforme o desenho abaixo. 

 

Sabendo que o índice de refração do ar é 1,  o índice de refração do líquido é: 

Dados: sen30 1 2 = e cos60 1 2; =  
3

sen60
2

 =  e 
3

cos30 .
2

 =   

a) 
3

3
    

b) 
3

2
    

c) 3     

d) 
2 3

3
    

e) 2 3     
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

A fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver 

detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter 

luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície 

na condição de Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um 

ângulo de 90 com o feixe da luz refletida, fenômeno conhecido como Lei de Brewster. Nesse caso, o 

ângulo da incidência p,θ  também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração rθ  estão 

em conformidade com a Lei de Snell. 

Considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, 

que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração rθ  de 30 .  

Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 3     

b) 

3

3     

c) 2     

d) 

1

2     

e) 

3

2     
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Exercícios  

1. d 

A glicerina e o vidro se confundem, pois têm o mesmo índice de refração, ou seja, a velocidade da luz é 

a mesma nesses dois meios.  

2.  

 
3.  

 
4. d 

Lei de Snell: 1 i 2 rn .sen n .senθ θ=  

22,4.sen30º n .sen45º= →  2 2

2
2,4 0,5 n . n 1,70

2
 = →    

5.  
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6. a 

Observe o triângulo sombreado da figura 

 
 

2 2 10
X 10 143 243 X 15,6 senr 0,64

15,6
= + = →  → =   

3 2
Snell 1xsen60 nxsenr n 1,35

0,64
→  = → =    

7. d 

Nos materiais naturais, quando ocorre incidência oblíqua da luz, os raios incidente e refratado estão em 

meios diferentes e em quadrantes opostos, definidos pela superfície e pela normal a essa superfície. No 

metamaterial, esses raios estão em meios diferentes, mas em quadrantes adjacentes. 

 
8. c 

 
Pela geometria, pode-se afirmar que: 

HBA ABG 90+ =   

Logo, 

ABG 90 HBA 90 30 60α = =  − =  −  =   

Quando uma luz incide sobre uma superfície plana reflexiva, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de 

reflexão. Disso se conclui que: 

ABG GBCα = =  

Como os segmentos GB  e FC  são paralelos e o segmento BC  é transversal aos dois segmentos 

anteriores, pode-se afirmar que os ângulos GBC  e BCF  são alternos internos, do que se conclui que: 

BCF GBC α= =  

Aplicando-se a lei de Snell para refração, tem-se que: 

1 2n sen n sen30α =   

Sendo, α  o ângulo de incidência sobre a superfície do líquido, o ângulo de refração igual a 30 ,  1n  

corresponde ao índice de refração do ar e 2n  o índice de refração do líquido. 
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Substituindo-se os valores dos parâmetros conhecidos na equação da lei de Snell, tem-se que: 

2

2

2

1 sen60 n sen30

3 1
n

2 2

n 3

  = 

=

=

  

 

Questão Contexto  
 

a 

Dados: m p rn 1; 60 ; 30 .θ θ= =  =   

Aplicando a Lei de Snell: 

m p L r L L L

3 1
n sen n sen 1sen60 n sen30 n n 3.

2 2
θ θ=   =   =  =   

 
 



 

 
G

e
o

. 

Geo. 
 

Professor: Claudio Hansen 

Monitor: Rhanna Leoncio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
G

e
o

. 

 

RESUMO   
 

 

Para iniciar os estudos em climatologia geográfica, é importante ressaltar a diferença entre clima e tempo. 

O clima refere-se à um conjunto de variações na atmosfera em um determinado local ou região durante um 

período de 30 anos. Já o tempo é definido como oscilações momentâneas na mesma atmosfera.  Por 

exemplo, quando fala-se que uma região possui um clima quente e úmido, a referência é o clima, mas quando 

é falado que hoje choveu e amanhã vai fazer sol a referência é o tempo. 

Feita a diferenciação entre clima e tempo, é importante o aprofundamento sobre os fatores e elementos dos 

vários tipos de clima, aspectos igualmente importantes para o estudo climático, mas distintos em relação à 

posição de influência ou consequência do clima. 

Os fatores climáticos são aspectos que determinam ou exercem influência sobre os elementos climáticos. 

São eles que justificam as características dos tipos de clima. Dentre os principais fatores climáticos, 

destacam-se: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes 

marítimas e relevo. Já os elementos climáticos são as principais características de um tipo determinado de 

clima, são os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que se configuram como o atributo 

básico para se definir o clima da região. Os principais elementos climáticos são: radiação, temperatura, 

pressão e umidade.  

 

Fatores climáticos 

• Latitude: as diferenças de latitude ou de localização das zonas climáticas podem alterar tanto a 

temperatura como a pressão atmosférica. Menor latitude = maior temperatura/menor pressão. Ex: zona 

equatorial. Maior latitude = menor temperatura/ maior pressão. Ex: zona polar. 

• Altitude: menor altitude = maior temperatura/maior pressão; maior altitude = menor 

temperatura/menor pressão. 

• Maritimidade e Continentalidade  a influência do mar, ou maritimidade, é um importante regulador do 

clima de regiões litorâneas. Essas regiões têm temperaturas mais amenas e com pequenas variações. Os 

ventos carregados de umidade vindos dos oceanos tornam essas regiões mais úmidas e chuvosas. As 

áreas situadas no interior dos continentes não têm essas características. No interior dos continentes, a 

amplitude térmica aumenta e as chuvas diminuem, pois os ventos vão perdendo umidade, à medida 

que penetram nos continentes. 

• Massas de ar: em função das diferenças de pressão atmosférica, temos a movimentação do ar. Quando 

esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, formam-se as massas de 

ar, que transferem suas características para o clima dos locais por onde passam. Massas de ar frio e 

úmido, por exemplo, são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade. O 

encontro entre duas massas diferentes forma as frentes de ar. 

• Vegetação: interfere no clima de várias formas diferentes. As principais delas são a contenção ou 

absorção dos raios solares, minimizando os seus efeitos, e a elevação da umidade por meio da 

evapotranspiração, o que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. 

• Relevo: também influencia o clima quando as regiões mais altas impedem a passagem de massas de ar, 

fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas. 

• Correntes marítimas: apresentam condições específicas de temperatura, influenciando diretamente o 

clima. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, 

que se dispersa para outras regiões. Quando as correntes são mais frias, a umidade local diminui e a 

pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores

as massas de ar de outras localidades, que passam a sofrer alterações em seus climas. Além de todos 

esses fatores, que são os de ordem natural, também é preciso lembrar que o Homem acaba se tornando 

um dos agentes mais intensos de transformação do clima. Ele pode ser responsável tanto por fenômenos 

climáticos mais localizados (ilhas de calor, inversão térmica e outros) quanto por processos mais amplos 

e diversificados. 

 

 

 

  

Clima: elementos e fatores 
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http://brasilescola.uol.com.br/geografia/massas-ar.htm
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Elementos climáticos 

• Radiação: a radiação climática, pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera, a maior 

parte advinda do sol, mas que também recebe a influência dos seres vivos e dos elementos naturais e 

artificiais que refletem o calor já existente. A radiação solar manifesta-se em diferentes tons de 

intensidade ao longo do planeta, o que contribui para a formação das chamadas zonas térmicas ou 

climáticas da Terra. 

• Temperatura: é a quantidade de calor na atmosfera. A energia primária do Sol aquece a superfície da 

Terra (a hidrosfera e a litosfera) e esta irradia calor para o ar; portanto, a temperatura do ar é um calor 

indireto, já que é irradiado da superfície para a atmosfera.     

• Umidade atmosférica: (quantidade de vapor de água existente no ar) varia de um lugar para o outro e 

até em um mesmo lugar, dependendo do dia, do mês ou da estação do ano. Quando o vapor de água 

da atmosfera atinge seu ponto de saturação, ocorrem as precipitações, que podem se apresentar sob 

várias formas: chuva, neve e granizo. São as chamadas precipitações não superficiais, porque a 

condensação acontece nas camadas mais elevadas da atmosfera. Quando a condensação ocorre junto 

à superfície, forma-se o orvalho, a geada e o nevoeiro, que por isso são considerados condensações 

superficiais, e não propriamente precipitações. 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. A água é um dos fatores determinantes para todos os seres vivos, mas a precipitação varia muito nos 

continentes, como podemos observar no mapa abaixo: 

 
Ao examinar a tabela da temperatura média anual em algumas latitudes, podemos concluir que as 

chuvas são mais abundantes nas maiores latitudes próximas do Equador, porque  

a) as grandes extensões de terra fria das latitudes extremas impedem precipitações mais abundantes.  

b) a água superficial é mais quente nos trópicos do que nas regiões temperadas, causando maior 

precipitação. 

c) o ar mais quente tropical retém mais vapor de água na atmosfera, aumentando as precipitações.  

d) o ar mais frio das regiões temperadas retém mais vapor de água, impedindo as precipitações.  

e) a água superficial é fria e menos abundante nas latitudes extremas, causando menor precipitação. 
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2. O clima corresponde ao comportamento do tempo atmosférico durante um longo período. Com 

relação ao clima, analise as afirmativas e assinale a opção correta. 

I. São fatores climáticos a latitude, a altitude, as massas de ar, a continentalidade 

II. Ilhas de calor são um fenômeno climático típico de grandes aglomerações urbanas. 

III. A ação diferenciada das massas de ar ao longo do ano é um dos fatores que explicam a variação 

do comportamento do tempo. 

IV. A inversão térmica é um fenômeno natural que pode ocorrer em qualquer parte do planeta e 

geralmente acontece no final da madrugada e no início da manhã, principalmente nos meses de 

inverno. 

a) Apenas I e III estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I, II e III estão corretas. 

d) Apenas I está correta. 

e) Todas estão corretas. 

3. A temperatura atmosférica varia de um lugar para outro, mas também pode apresentar variações no 

decorrer do tempo, pois vários fatores estão relacionados à sua distribuição ou variação. 

Sobre os fatores que interferem na variação e distribuição da temperatura atmosférica, é correto 

afirmar que 

a) as variações de temperaturas no continente são menos acentuadas que nos oceanos devido à 

diferença do comportamento térmico no meio sólido e no líquido. 

b) a influência da altitude ocorre, porque o calor é irradiado da superfície da Terra para o alto e a 

atmosfera se aquece por irradiação. Assim, quanto maior a altitude, maior a temperatura. 

c) o relevo pode facilitar ou dificultar a passagem de massas de ar, por isso a presença de altas cadeias 

de montanhas no litoral evitam a formação de desertos. 

d) a variação da temperatura com a latitude deve-se, fundamentalmente, à forma esférica da Terra e, 

em função disso, a insolação diminui a partir do Equador em direção aos polos. 

e) o fenômeno da continentalidade térmica explica por que, quanto mais distante estiver uma área 

do continente, menores são suas oscilações térmicas. 

4. As colunas abaixo apresentam elementos climáticos e fatores climáticos. Associe as duas colunas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

a) 2  1  1  2  2 

b) 1  1  2  1  1 

c) 2  2  1  1  1 

d) 1  2  1  2  2 

e) 2  2  2  1  1 
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5. O aquecimento da superfície da Terra controla o aquecimento do ar sobrejacente. Portanto, para 

entender variações nas temperaturas do ar, deve-se examinar as propriedades das várias superfícies, 

que refletem e absorvem energia solar em quantidades diferentes. O quadro abaixo mostra que as 

variações nas amplitudes médias anuais de temperatura são consideravelmente menores no Hemisfério 

Sul que no Hemisfério Norte. 
Disponível em: <http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/>. Adaptado. 

Sobre as diferenças nas amplitudes médias anuais da temperatura podemos dizer que 

I. As localidades longe da costa, embora situadas praticamente à mesma latitude, ostentam curvas 

com amplitudes muito maiores que as litorâneas. Essa influência é chamada efeito de 

continentalidade. 

II. O Hemisfério Norte é coberto, aproximadamente por 61% de água; a terra ocupa os outros 39%. 

O Hemisfério Sul tem apenas 19% de terra, com 81% de água. Logo, o mar atua como um regulador 

da temperatura do ar, tendendo a suavizar as flutuações e, portanto, a reduzir a sua amplitude 

anual. 

III. A amplitude térmica é a soma da temperatura máxima do ar com a temperatura mínima do ar 

dividida por dois. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) Somente a afirmativa III está correta. 

c) Todas as afirmativas estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

e) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

6. Um dos elementos climáticos mais importantes para a humanidade é a temperatura atmosférica, ou 

seja, o estado térmico do ar atmosférico, de frio ou de calor. A temperatura pode variar de um lugar 

para outro, assim como em um mesmo lugar, no decorrer do tempo. 

Sobre os fatores responsáveis pela variação da temperatura é correto afirmar que 

a) A influência da latitude ocorre fundamentalmente devido à forma esférica da Terra. A insolação 

diminui a partir do Equador em direção aos polos, assim a temperatura diminui com o aumento 

da latitude. 

b) A altitude exerce grande influência, pois o calor é irradiado da superfície terrestre para cima e a 

atmosfera aquece por irradiação. Quanto menor a altitude, mais rarefeito se torna o ar, ocorrendo 

menor irradiação e aumento da temperatura. 

c) A temperatura é aumentada pela presença de serras, chapadas e planaltos nas regiões tropicais, 

via de regra muito quentes, assim como, nas regiões temperadas, as altitudes acentuam ainda 

mais o rigor da temperatura. 

d) A diferença do comportamento térmico das rochas e da água explica o aquecimento e 

resfriamento mais lento dos continentes, fazendo com que as variações de temperatura nos 

oceanos sejam maiores. 

e) As correntes marítimas não apresentam capacidade de provocar alterações de temperatura nas 

áreas litorâneas por onde circulam, apesar de possuírem temperaturas diferentes, podendo ser 

quentes, quando se formam nas áreas equatoriais, ou frias, quando formadas nas áreas polares. 
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7.  

 
Fonte: Geoatlas, Maria Elena Simielli 

Observando o mapa, considere as afirmações I, II e III abaixo. 

I. A corrente de Humboldt, no Hemisfério Sul, é muito fria, ocasionando queda da temperatura nas 

áreas litorâneas, o que favorece o fenômeno da ressurgência e a formação do deserto de Atacama. 

II. A corrente da Califórnia é quente, o que colabora com as altas temperaturas nas porções 

litorâneas, onde aparecem as estepes. É, ainda, responsável também pela formação do deserto 

da Califórnia. 

III. A corrente do Golfo, por ser quente, impede o congelamento do Mar do Norte e ameniza os 

rigores climáticos do inverno na porção ocidental da Europa. 

Dessa forma, 

a) apenas I e II estão corretas. 

b) apenas II e III estão corretas. 

c) apenas I e III estão corretas. 

d) apenas I está correta. 

e) apenas II está correta. 

8. Clima é a sucessão habitual dos estados do tempo meteorológico. A grande variação climática no 

planeta é resultante da interação dos fatores climáticos, que são os responsáveis pela grande 

heterogeneidade climática da Terra e estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção 

da superfície terrestre.  

Em qual das alternativas a seguir há APENAS fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para 

determinar as condições climáticas de uma região do globo? 

a) Correntes marítimas, temperatura do ar, umidade relativa do ar e grau geotérmico. 

b) Temperatura do ar, pressão altitude, hidrografia e massas de ar. 

c) Hidrografia, correntes marítimas, latitude e relevo. 

d) Altitude, massas de ar, maritimidade e latitude. 

e) Temperatura do ar, umidade relativa do ar, insolação e grau geotérmico. 

9. A altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levada em consideração na 

prática esportiva. É CORRETO afirmar que o aumento da altitude causa 

a) aumento da longitude. 

b) diminuição da latitude. 

c) aumento da densidade do ar. 

d) diminuição da pressão atmosférica. 

e) diminuição dos valores de insolação 
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10. Observe o planisfério e a sequência de tipos climáticos apresentados a seguir. 

(imagem abaixo) 

 
Tipos Climáticos 

I. Temperado 

II. Mediterrâneo 

III. Semi-árido 

IV. Desértico 

V. Semi-árido 

VI. Tropical 

VII. Equatorial 

No planisfério, essa sequência de tipos climáticos pode ser encontrada no eixo: 

a) A-B 

b) I-J 

c) C-D 

d) G-H 

e) E-F 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Sabe-se que os fatores e os elementos climáticos são interdependentes entre eles e entre si, como 

mostrado na figura abaixo, e em conjunto originam e caracterizam os climas. Neste sentido, discorra 

sobre a relação existente entre eles.  
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Exercícios  
1. a 

As chuvas são mais frequentes nas áreas próximas à Linha do Equador (baixas latitudes) por conta da 

elevada temperatura. Já nas áreas mais frias as chuvas são menos frequentes. 

2. e 

Todas as afirmativas estão corretas ao apontarem alguns dos fatores climáticos que influenciam a 

composição dos climas, a definição dos fenômenos ilha de calor e inversão térmica e a atuação das 

massas de ar. 

3. d 

As ilhas de calor, fenômeno climático muito presente nas grandes cidades, têm relação com a retirada 

da cobertura vegetal, ação antrópica esta que acarreta em elevação da temperatura local se comparada 

com a temperatura do entorno. Soma-se à isso a substituição dessa vegetação por asfalto, por exemplo, 

o que contribui para a elevação da temperatura por conta do índice de albedo da superfície. 

4. a 

A correlação correta entre as colunas aponta na lista três fatores climáticos e 2 elementos climáticos. 

5. d 

A única afirmativa incorreta é a III, que define equivocadamente a amplitude térmica que consiste na 

diferença entre a maior e a menor temperatura de um local. 

6. a 

A latitude está associada à distância de um ponto em relação à Linha do Equador. Este fator climático 

relaciona-se com os elementos climáticos radiação e temperatura: quanto maior a latitude, menor será a 

radiação recebida e por sua vez menor será a temperatura. Isso ocorre porque os raios solares atingem a 

superfície terrestre com diferentes inclinações, devido à forma esférica da Terra. Esta inclinação aumenta 

conforme o afastamento da Linha do Equador em direção aos pólos, ou seja, quando há o aumento da 

latitude. Quanto maior a inclinação, maior a latitude e a área de abrangência dos raios solares é maior; 

sendo assim, o calor deve ser distribuído por uma área maior, fazendo com que as temperaturas sejam 

mais baixas. 

7. d 

A latitude está associada à distância de um ponto em relação à Linha do Equador. Este fator climático 

relaciona-se com os elementos climáticos radiação e temperatura: quanto maior a latitude, menor será a 

radiação recebida e por sua vez menor será a temperatura. Isso ocorre porque os raios solares atingem a 

superfície terrestre com diferentes inclinações, devido à forma esférica da Terra. Esta inclinação aumenta 

conforme ocorre o afastamento da Linha do Equador em direção aos pólos, ou seja, quando há o 

aumento da latitude. Quanto maior a inclinação, maior a latitude e a área de abrangência dos raios solares 

é maior; sendo assim, o calor deve ser distribuído por uma área maior, fazendo com que as temperaturas 

sejam mais baixas. 

8. d 

ar, maritimidade e latitude. 

9. d 

A altitude refere-se à altura da superfície e relaciona-se com os elementos climáticos pressão, radiação 

e temperatura. Quanto maior for a altitude de uma região ou local, menor será a pressão. A pressão 

atmosférica refere-se à pressão exercida pela coluna de ar sobre a superfície. Essa pressão ocorre porque 

o ar possui massa e peso, logo, quanto menor a coluna de ar sobre a superfície, menor será a pressão. 

10. e 

O perfil que corta sequencialmente os tipos climáticos listados é o E-F, pois por ser quase vertical passa 

por uma variedade de climas, pois estes variam na vertical, de acordo com a latitude. 
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Questão Contexto  

Os fatores climáticos são aspectos que determinam ou exercem influência sobre os elementos 

climáticos. São eles que justificam as características dos tipos de clima Poderiam ser chamados de 

 Dentre os principais fatores climáticos, destacam-se: latitude, altitude, 

maritimidade, continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e relevo. Já os elementos 

tacam-se a radiação, 

temperatura, pressão e umidade. 
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Ditadura Militar: Anos de Chumbo 

e Milagre Econômico 
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RESUMO   
 

 

Os Anos de Chumbo  
No contexto de crescimento da oposição ao regime militar  como movimentos emblemáticos como a 

Passeata dos 100 mil  AI-

documento é considerado o assassinato do estudante Édson Luiz Souto. 

Assinado pelo presidente Arthur da Costa e Silva o AI-5 legitimava o fechamento do Congresso Nacional, das 

assembleias legislativas e das câmaras municipais. O ato permitia ao chefe do Executivo, no caso, o 

presidente, o poder de cassar os mandatos legislativos, executivos, federais, estaduais e municipais. Ou seja, 

concedida plenos poderes ao presidente que podia, ainda, suspender os direitos políticos dos cidadãos, 

demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares. 

O texto indicava também plenos poderes para demitir e remover juízes, decretar estado de sítio sem 

restrições ao país, legislar por decreto e baixar outros atos institucionais completares. Por meio do texto, o 

governo retirou o direito a habeas corpus (liberdade provisória enquanto responde ao processo) aos 

acusados de crimes contra a segurança nacional. Esses acusados passaram a ser julgados por tribunais 

militares sem direito a recorrer.  

Este é considerado um dos capítulos mais tristes da história republicana brasileira. Com Emílio Garrastazu 

Médici (1969-74) na presidência, a tortura foi instituída contra aqueles que se opusessem ao regime. Muitos 

morreram, desaparecem ou foram obrigados a partir para o exílio. A tortura se intensificava enquanto no 

 

Com um forte esquema repressivo montado, Médici governou procurando passar a imagem de que o país 

encontrara o caminho do desenvolvimento econômico. Somado à conquista da Copa de 70, isso acabou 

criando um clima de euforia no país. A perda das liberdades políticas era compensada pela modernização. 

Este período foi marcado, além disso, por uma série de propagandas 

-o ou deixe-  

 
Propaganda do Período 

 
Médici, então presidente segurando a Troféu da Copa do Mundo de 1970 
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ndamentou-se em duas bases: de um lado, um endividamento externa 

para a obtenção de tecnologia estrangeira; e de outro, na concentração da renda para ampliar o mercado 

consumidor de tais produtos. No período entre 1964 e 1978, a dívida externa brasileira passou de 2,5 bilhões 

para 40 bilhões. 

Esse modelo, além disso, promoveu um processo de concentração de renda, excluindo do poder de comprar 

milhões de pessoas.  Deste modo, apesar de garantir o crescimento econômico, tornou inevitável o 

afloramento de graves tensões sociais, o que era sufocado pela crescente repressão do período. 

Resistência 
A resistência ao governo foi feita em duas frentes: no embate político partidário, pelo PMDB, bem como por 

tentativas (minoritárias) de se estabelecer grupos guerrilheiros no País, como a Var-Palmares (Vanguarda 

Armada Revolucionária Palmares), a VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), entre outras. 

EXERCÍCIOS  
 

1. A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970: 

a) não teve qualquer repercussão no campo político, por se tratar de um acontecimento 

estritamente esportivo.  

b) alentou o trabalho das oposições que deram destaque à capacidade do povo brasileiro de realizar 

grandes proezas.  

c) propiciou uma operação de propaganda do governo Médici, tentando associar a conquista ao 

regime autoritário.  

d) favoreceu o projeto de abertura do general Geisel, ao criar um clima de otimismo pelas realizações 

do governo.  

e) alcançou repercussão muito limitada, pois os meios de comunicação não tinham a eficácia que 

têm hoje. 

2. Observe a imagem abaixo 

 

(...) meu Brasil, Que sonha com a volta do irmão do Henfil, com tanta gente que partiu num rabo de 

foguete: chora a nossa pátria-mãe gentil choram marias e clarisses no solo do Brasil. Mas sei, que uma 

dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em 

cada passo dessa linha pode se machucar.   
João Bosco e Aldir Blanc, "O bêbado e a equilibrista". 

A crítica expressa na charge e a referência histórica da música estão relacionadas, respectivamente,  

a) à exaltação do nacionalismo e ao movimento das "Diretas Já". 

b) ao autoritarismo do governo e à campanha a favor da anistia. 

c) à propaganda comunista e ao retorno dos exilados políticos.  

d) ao fim da censura e à política favorável à redemocratização.  

e) à outorga do Ato Institucional n. 5 e ao milagre econômico.  
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3. Leia a seguir o trecho de uma canção de Chico Buarque, lançada e proibida em 1978: 

 

Falou, tá falado 

Não tem discussão 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado 

E olhando pro chão, viu 

Você que inventou esse estado 

E inventou de inventar 

Toda a escuridão 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar 

 

Identifique nas alternativas abaixo a que corresponde ao contexto da história do Brasil que a canção 

criticava. 

a) O governo de Getúlio Vargas, caracterizado pela centralização e personalização do poder e pela 

suspensão dos direitos constitucionais. 

b) O governo de Médici, que intensificou a repressão aos opositores, tornou a censura ainda mais 

rígida e manteve o Ato Institucional nº5, que lhe dava poderes para fechar o congresso. 

c) O governo de Médici, que, a partir das críticas feitas pela sociedade, foi se encaminhando à 

abertura democrática. 

d) O governo de Castelo Branco e o Ato Institucional nº3, que extinguiu os partidos, acabou com as 

eleições e reprimiu os movimentos de trabalhadores do campo e da cidade. 

e) A Junta Militar, que, para resistir aos ataques dos grupos de extrema esquerda, teve de aumentar 

o controle sobre os meios de comunicação. 

4. O golpe militar em 1964 foi acompanhado por alterações na organização política do Brasil, como a 

cassação de direitos políticos, o fechamento de partidos e a censura. A partir de 1969, iniciou-se um 

bens de consumo duráveis, a exportação de manufaturados e a abertura do mercado ao capital 

estrangeiro. Foi também característica desse modelo econômico: 

a) a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. 

b) o investimento de capitais nas pequenas indústrias. 

c) a redução dos salários dos trabalhadores menos qualificados. 

d) a extinção do Sistema Financeiro de Habitação. 

e) a criação da Sudene. 

5. Leia atentamente as alternativas abaixo. 

I. No governo Médici, observamos o auge da ação dos instrumentos de repressão e tortura instalados 

Estado para promover a 

tortura e o assassinato no interior de delegacias e presídios; 

II. A repressão aos órgãos de imprensa foi intensificada, impossibilitando a denúncia das 

arbitrariedades que se espalhavam pelo país. Ao mesmo tempo, no governo de Médici, foi 

observado o uso massivo dos meios de comunicação para instituir uma visão positiva sobre o 

Governo Militar; 

III. A participação do Estado na economia ampliou-se significativamente com a criação de 

aproximadamente trezentas empresas estatais entre os anos de 1974 e 1979. A expansão do setor 

industrial, viabilizada por meio da expansão do crédito incitou uma explosão consumista entre os 

setores médios da população. 

Indique a alternativa correta abaixo: 

a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

d) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem incorretas. 
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6. A economia brasileira, em fins da década de 1960, apresentou um novo direcionamento analisado de 

modo ambíguo pelos especialistas: tanto corresponderia a uma política distributivista, quanto a uma 

política econômica altamente concentracionista da riqueza e da renda do país. Apesar dessa 

ambiguidade, não se pode negar que, nesse período: 

a) o aspecto concentracionista da economia foi determinado pela violência da perseguição política 

movida pelo regime militar aos setores médios urbanos.  

b) o novo direcionamento econômico elevou o nível médio salarial da classe operária no Brasil.  

c) o cunho-distributivista da economia brasileira, para os que o defendem, teve sua origem no 

caráter altamente democrático de participação no mercado financeiro.  

d) a característica distributivista deveu-se ao aumento da renda dos trabalhadores do setor primário 

da economia.  

e) a economia concentracionista deveu-se à política de arrocho salarial seletiva, praticada pelos 

governos militares. 

7. O Ato Institucional nº 5, editado durante o governo Costa e Silva, permitiu a esse presidente, entre 

outras medidas: 

a) convocar uma assembleia constituinte.  

b) criar ministérios e empresas estatais.  

c) decretar o recesso do Congresso e promover cassações de mandatos e direitos políticos.  

d) contratar maiores empréstimos no exterior.  

e) promover uma reformulação' do sistema partidário.  

8. O "milagre econômico" durante o governo Médici repousou sobre a: 

I. inter-relação de interesses do capital estatal, do capital privado nacional e do capital 

internacional. 

II. redistribuição equitativa de renda entre todos os segmentos da sociedade brasileira. I 

III. política salarial de aumentos aos trabalhadores; de acordo com os lucros da empresa.  

Qual(is) a(s) afirmação(ões) está(ão) correta (s)? 

a) I  

b) II  

c) III 

d) I e II 

e) I e III 

9. Extrato da População 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Sônia Regina Mendonça, Estado e economia no Brasil: opções de desenvolvimento. Rio de Janeiro: Graal, 1986. 

Relacionando os dados apresentados na tabela anterior à performance da economia brasileira nos anos 

de 1960 e 1970, podemos verificar a ocorrência de:  

a) crescimento salarial generalizado, em virtude dos incentivos oferecidos no período de 1964-1970. 

b) aumento da concentração de renda, decorrente da política econômica implementada no período.  

c) melhoria nas condições de vida, por causa do saneamento econômico empreendido pelos 

primeiros governos militares.  

d) elevação do poder de compra das camadas populares, conseqüência da política de indexação 

salarial instituída nos governos militares. 

Economicamente Ativa --- Proporção da renda total (%) 1960---- 1970 

Baixa (50%) ----------------------------------------------------17,23-----14,91 

Média baixa (30%)-------------------------------------------- 27,92----22,85 

Média alta (15%) -----------------------------------------------26,66----27,38 

Alta (5%) --------------------------------------------------------27,69----34,86 

Total (100%) ---------------------------------------------------100,00---100,00 
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10. A instalação de um regime militar no Brasil, após 1964, interferiu no processo de produção cultural, 

como pode ser exemplificado pelo (a): 

a) Cinema Novo, que foi apoiado pelo regime militar, através de uma agência de fomento  

Embrafilme.  

b) Tropicalismo, que marcou a desenraização da cultura brasileira, com a introdução de ritmos 

estrangeiros no Brasil. 

c) apoio dos militares às principais formas de expressão cultural do período, com os festivais de 

música e os movimentos estudantis, com o intuito de popularizar o regime.  

d) reflexo na criação cultural da crise brasileira e da busca de alternativa para o país.  

e) característica de retorno ao passado, que marcou a produção cultural no período de 1964-1986. 
 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

"...Meu Brasil... que sonha com a volta do irmão do Henfil com tanta gente que partiu num rabo de 

foguete chora a nossa pátria mãe gentil choram Marias e Clarices no solo do Brasil..."  

Esse trecho de O BÊBADO E O EQUILIBRISTA, de João Bosco e Aldir Blanc, expressa qual momento 

político brasileiro? Analise o panorama cultural do período retratado 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

 

2. b 

A charge ironiza o autoritarismo   e a aprovação da lei que também anistiava os torturadores. 

3. b 

Durante o governo Médici houve uma intensificação da repressão e a adoção por alguns grupos de 

esquerda da luta armada contra o regime. A censura foi também intensificada, com o intuito de calar os 

opositores. 

4. c  

O chamado milagre econômico foi acompanhado de uma política de retração salarial para tentar conter 

a inflação, gerando, por outro lado, o aumento da desigualdade social com a concentração maior da 

renda entre os mais ricos. 

5. d  

 

6. e 

empresários, mas reduzia o poder de compra dos trabalhadores, o que ampliava a concentração de 

renda. 

7. c  

A partir do AI-5 iniciou- -5 

os militares tiveram brechas para instituir a tortura e ampliar as perseguições políticas. 

8. a  

A associação desses três tipos de capitais, tinha como objetivo promover o amplo desenvolvimento 

econômico, modelo semelhante ao realizado por JK em seu mandado presidencial. 

9. b 

e compra apenas de determinada 

parcela da população. As classes mais baixas sofreram, por exemplo, com o arrocho salarial, que 

contribuía para a ampliação da concentração de renda nas mãos dos mais ricos. 

10. d  

Grande parte da produção cultural buscou questionar o Regime, encontrando, inclusive, técnicas para 

driblar a censura e a perseguição. 

 

Questão Contexto  

Fase de intensa repressão cultural e política que abrange o governo Medici e parte do governo Geisel 

(1969-1977). Perseguição aos opositores do regime e censura dos meios de comunicação são os 

principais temas abordados no plano cultural da época.  
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RESUMO   
 

No contexto de radicalização política do governo João Goulart, onde cresciam por parte das esquerdas a 

João Goulart da presidência da República. O amplo de setores da população civil  como os empresários, a 

grande empresa e até mesmo setores da Igreja Católica  levaram os historiadores a chamarem este episódio 

- -americano, que o considerava o 

 ao Brasil no contexto de Guerra Fria. É importante 

lembrar, que Cuba acabara de passar pela sua Revolução, ampliando o temor estadunidense de que os ideias 

de esquerdas se espalhassem pelas américas.  

Após o golpe, João Goulart exilou-se no Uruguai e foi 

composto por três membros: o brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo (Aeronáutica), o vice-almirante 

Augusto Rademaker (Marinha) e o general Artur da Costa e Silva, representante do Exército. 

Essa junta militar baixou um "Ato Institucional"  uma invenção do governo militar que não estava prevista na 

Constituição de 1946 nem possuía fundamentação jurídica. Seu objetivo era justificar os atos de exceção que 

se seguiram. Ao longo do mês de abril de 1964 foram abertos centenas de Inquéritos Policiais-Militares (IPMs). 

Milhares de pessoas foram atingidas em seus direitos: parlamentares tiveram seus mandatos cassados, 

cidadãos tiveram seus direitos políticos suspensos e funcionários públicos civis e militares foram demitidos 

ou aposentados. 

eleito de forma indireta. O governo ao longo da ditadura ocorreu através dos Atos Institucionais.  O primeiro 

deles foi o Ato Institucional nº 1 (AI-1), que, entre outras medidas, legitimava o golpe e concedia maior poder 

ao presidente. A partir do AI-1, o chefe do Executivo teria condições de apresentar emendas constitucionais 

ao Congresso e aprová-las por maioria simples, suspender temporariamente os direitos políticos de qualquer 

cidadão por dez anos e decretar estado de sítio. 

Ainda em 1964 foi decretado o AI-2 que suprimia as eleições diretas para presidente, concedia a Justiça militar 

competência para julgar civis que haviam cometido crimes contra a segurança nacional e instituía o 

bipartidarismo: a Aliança Renovadora Nacional (Arena) constituía o partido do governo e o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) posicionava-se como oposição e sofria sob a constante ameaça de cassação. 

Em 1966, o AI-3 suprimia eleições diretas para governadores dos estados e prefeitos das capitais. Nesse 

mesmo ano o AI-4 foi editado, convocando deputados e senadores para eleger o novo presidente e elaborar 

uma nova Constituição. Aprovada em janeiro de 1967, a Carta legitimou o Estado autoritário e manteve o 

Poder Legislativo subordinado ao Executivo. 

Pouco antes de deixar o governo, Castello Branco decretou a Lei de Segurança Nacional, segundo a qual 

qualquer pessoa considerada desestabilizadora do regime instituído poderia ser alvo de severas punições. 

O escolhido para suceder a Castelo Branco foi Costa e Silva (1967-69), presidente da linha dura. O novo 

presidente, no entanto, teve que enfrentar a oposição dos setores civis ao regime insatisfeitos com a 

permanência dos militares no poder já por quatro anos. Em 1968 movimentos estouram por todo país, 

americana, hippies, os movimentos estudantis de Paris e a 

Primavera de Praga na Checoslováquia. Os próprios políticos que apoiaram e legitimaram o golpe 

começaram a vê-lo com outros olhos, pois suas garantias estavam limitadas. 

É nesse contexto de crescimento da oposição ao regime  como movimentos emblemáticos como a Passeata 

dos 100 mil  que o AI-5 é editado.  

 

Manifestações Culturais 

Ao longo da Ditadura Militar, as manifestações culturais foram utilizadas como instrumento de manifestação 

política. Logo nos primeiros anos após o golpe, o governo se utilizou de estratégias coercitivas para evitar 

manifestações contestatórias ao regime. Os jornais e revistas, por exemplo, foram constantemente utilizados 

como mecanismo de contestação e resistência ao regime.  

No teatro, muitas apresentações também tinham um teor contestatório. Grupos como o Opinião, Oficina e 

o Arena montavam peças de questionamento as arbitrariedades da Ditadura Militar. Em 1965, por exemplo, 

foi encenada a peça "Liberdade, Liberdade", de Millôr Fernandes e Flavio Rangel, que criticava o governo 

militar.  
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Os festivais de música brasileira também foram cenários importantes para atuação dos compositores, que 

compunham canções de protesto.  Os anos 60 e 70 vivenciaram o esplendor da produção musical no Brasil. 

Compositores e cantores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto 

Gil trouxeram músicas de resistência à repressão militar, que então limitava as liberdades artísticas.  Nesse 

criticar a ditadura e reivindicar os anseios 

democráticos. 

O Tropicalismo foi, sem dúvidas, um dos movimentos mais representativos desse período. Engajados no 

duplo propósito de se posicionar criticamente à Ditadura e de pensar a formação de uma identidade nacional, 

os tropicalistas se sobressaíram ao defenderem a importância do intercâmbio com as demais culturas do 

-

a  

Nesse contexto, ganha destaque o Cinema Novo, movimento que teve início nos anos de 1960, com os 

primeiros filmes de Glauber Rocha e Ruy Guerra. O movimento defendia produções fora dos grandes 

estúdios, com imagens e personagens naturais. Os filmes retratavam, por exemplo, o nordeste e as favelas 

. 

Além destes, as manifestações estudantis foram expressivos meios de denúncia e reação contra a ditadura e 

a subordinação brasileira aos objetivos e diretrizes do capitalismo norte-americano, encontrando amplo 

crescimento nos anos de Regime Militar. Em 1968 uma manifestação contra a má qualidade do ensino, 

realizada no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro, foi violentamente reprimida pela polícia, 

resultando na morte do estudante Edson Luís Lima Souto. A reação estudantil foi imediata: no dia seguinte, 

o enterro do jovem estudante transformou-se em um dos maiores atos públicos contra a repressão; missas 

de sétimo dia foram celebradas em quase todas as capitais do país, seguidas de passeatas que reuniram 

milhares de pessoas. 

 
A Passeata dos 100 mil 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. Na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de 

governo, o Sr. João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos 

 

Manifesto dos ministros militares à Nação, em 29 de agosto de 1961. 

Esse Manifesto revela que os militares 

a) estavam excluídos de qualquer poder no regime de democracia presidencial. 

b) ram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. 

c) justificavam uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático. 

d) apoiavam a interferência externa nas questões de política interna do país. 

e) eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício. 
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2. Em relação ao Golpe Militar de 1964 no Brasil, pode-se dizer: 

I. Foi fruto de uma conspiração civil-militar alarmada com os rumos nacionalistas do governo João 

Goulart. 

II. Foi a forma encontrada pelos comandos militares para garantir a posse do novo presidente. 

III. Representou a repulsa de setores da sociedade brasileira à tentativa de João Goulart de aumentar 

a presença do capital estrangeiro no país. 

IV. Evitou a tentativa do Partido Comunista Brasileiro, de sindicatos de trabalhadores e de setores do 

as de 

 

Estão corretas as afirmativas: 

a) III e IV  

b) III e V 

c) I, II e III 

d) I, IV 

e) II, III e IV 

3. No Brasil, o ano de 1968 foi marcado pelos crescentes choques entre as tentativas de maior 

participação política e o endurecimento do governo militar. Essa polarização pode ser constatada nos 

seguintes eventos ocorridos naquele ano:  

a) passeata dos cem mil  decretação do AI-5  

b) reforma universitária  instauração do SNI  

c) invasão do prédio da UNE  surgimento da ARENA e do PMDB  

d) fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro  fechamento do Congresso Nacional 

4.  

 
O disco e a música Tropicália tornaram- por 

artistas e intelectuais, no Brasil, em finais da década de 1960. Esse movimento destacou-se, 

principalmente, pela seguinte proposta:  

a) valorização do pluralismo cultural  

b) denúncia das influências estrangeiras  

c) enaltecimento da originalidade nacional  

d) defesa da homogeneização de comportamentos sociais 

5. Leia, com atenção, o depoimento do general Bandeira a respeito da participação dos militares na 

po

 
: Relume-Dumará, 1994. 

Considerando a tendência interpretativa da História, na atualidade, é correto afirmar que: 

a) a real compreensão da situação política nacional fundamenta-se na objetividade do conhecimento 

histórico, isento de intencionalidade política. 

b) a interpretação do referido militar é inaceitável, pois no estudo da história torna-se imprescindível 

um maior distanciamento cronológico entre o depoente e a realidade estudada. 

c) a renovação metodológica, decorrente da valorização da história oral no Brasil, propiciou um novo 

entendimento a respeito da visão democrática dos militares. 

d) a marca da objetividade, nos estudos históricos, comprova a validade da opinião apresentada, 

evitando uma versão partidária da história. 

e) o testemunho apresentado, mesmo considerando a realidade política brasileira, vivida a partir de 

1964, comprova a presença da subjetividade na interpretação histórica. 
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6.  

 
A imagem é representativa da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) e permite caracterizá-la como um 

período marcado pela 

a) perseguição aos opositores do regime, que sofreram todo tipo de repressão, legitimados pela 

Doutrina de Segurança Nacional. 

b) estabilidade política marcada pela ausência de oposição e pela adesão imediata e apoio da maior 

parte dos brasileiros ao regime militar. 

c) ação de diferentes grupos de resistência ao regime militar, que conseguiram impor alguns limites 

à repressão no país, através da guerrilha. 

d) liberdade de expressão garantida pelo próprio regime, embora a constituição estabelecesse 

limites à imprensa através da censura prévia. 

e) manutenção dos principais direitos do cidadão, como o voto direto para os cargos do executivo, 

embora houvesse forte perseguição à oposição. 

7. No início de 1969, a situação política se modifica. A repressão endurece e leva à retração do movimento 

de massas. As primeiras greves, de Osasco e Contagem, têm seus dirigentes perseguidos e são 

suspensas. O movimento estudantil reflui. A oposição liberal está amordaçada pela censura à imprensa 

e pela cassação de mandatos. 
Apolônio de Carvalho. Vale a pena sonhar. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 202. 

O testemunho, dado por um participante da resistência à ditadura militar brasileira, sintetiza o 

panorama político dos últimos anos da década de 1960, marcados 

a) pela adesão total dos grupos oposicionistas à luta armada e pela subordinação dos sindicatos e 

centrais operárias aos partidos de extrema esquerda. 

b) pelo bipartidarismo implantado por meio do Ato Institucional nº 2, que eliminou toda forma de 

oposição institucional ao regime militar. 

c) pela desmobilização do movimento estudantil, que foi bastante combativo nos anos 

imediatamente posteriores ao golpe de 64, mas depois passou a defender o regime. 

d) pelo apoio da maioria das organizações da sociedade civil ao governo militar, empenhadas em 

combater a subversão e afastar, do Brasil, o perigo comunista. 

e) pela decretação do Ato Institucional nº 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão e 

instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do regime.   

8. Durante o regime militar (1964-1985), os governos decretaram vários atos institucionais, o que permitiu 

o aparecimento de um processo crescente de arbitrariedade, autoritarismo e desrespeito aos direitos 

humanos. Em relação a esse regime podemos afirmar que:  

a) os atos institucionais foram os instrumentos legais que o regime militar teve em mãos para garantir 

a ordem política democrática.  

b) nesse período de regime militar, em que vigoraram os atos institucionais, o Congresso Nacional 

funcionou plenamente, e os atos de corrupção parlamentar foram punidos.  

c) a opção por um regime militar simbolizou o caminho escolhido pelas elites políticas, aliadas a 

interesses internacionais, para enfrentarem a crise social, política e econômica, face à crescente 

organização de parcelas da sociedade civil que reivindicavam os direitos de cidadania.  

d) os vinte e um anos de regime militar introduziram o Brasil na modernidade e garantiram que os 

militares, aliados a um Congresso Nacional que funcionou com plena liberdade no cerceamento 

à livre expressão, evitassem a adesão do país ao comunismo. 

e) entre os atos institucionais publicados durante a vigência do regime militar, o AI-5 foi o símbolo 

maior das medidas autoritárias necessárias à passagem ao regime democrático, alcançado 

imediatamente após a sua publicação. 
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9. Sobre o período do regime militar no Brasil (1964-1985), identifique o que for correto.  

a) Os militares raramente aluaram em bloco na esfera política. Dividiram-se em diversas correntes, 

embora houvesse pontos de aproximação entre elas. Castelistas, nacionalistas, a linha-dura, o 

poder de cada um desses grupos variou ao longo do período.  

b) O regime consistiu num simples instrumento da classe dominante, que foi beneficiária de todas 

as políticas governamentais, participando efetivamente da condução da esfera econômica.  

c) Os militares deram destaque a uma burocracia técnica de Estado, em especial o setor ligado à 

política econômica.  

d) Esse período conheceu três fases de institucionalização do Estado. Na primeira, abrangendo os 

governos Castello Branco e Costa e Silva, foram lançadas as bases do Estado de Segurança 

Nacional; na segunda, governo Médici, foram desenvolvidos o modelo econômico e o aparato 

repressivo; e na terceira, governos Geisel e Figueiredo, foram adotadas práticas políticas 

conhecidas como "dissensão". e) O regime não teve características fascistas, pois não se realizaram 

esforços para organizar partido único acima do Estado e para organizar o apoio das massas. 

10. O período militar brasileiro recente (de 1964 a 1985):  

a) destacou-se pelo forte crescimento econômico nacional, associado à aplicação de vários projetos 

voltados à diminuição das diferenças sociais e à superação das barreiras entre as classes.  

b) ocorreu simultaneamente à presença de ditaduras militares em outros países latino-americanos, 

como a Argentina, o Chile e o Uruguai, o que caracteriza uma fase militarista na história latino-

americana.  

c) caracterizou-se pela preservação da democracia, a despeito da disposição autoritária de alguns 

grupos militares, que desejavam suprimir direitos políticos de membros da oposição.  

d) iniciou-se com o golpe militar que depôs o presidente João Goulart e encerrou-se com as eleições 

presidenciais diretas e a convocação da Assembleia Constituinte ao final do governo Médici.  

e) contou com forte presença militar e política dos Estados Unidos, que utilizaram o território 

brasileiro como base para a instalação de mísseis anti cubanos, dentro do cenário da Guerra Fria. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

-lo contra revolução. 

Com efeito, houve uma reação ao rumo desordenado e ameaçador das liberdades democráticas que 

a Nação tomava sob Goulart. (...) Março de 64 é, pois, uma resposta e não um projeto autônomo. Por 

isso, foi feito em nome do Anti: anticomunismo, antipeleguismo  

Jarbas Passarinho, Folha de São Paulo, 31/03/1982. 

Com efeito, o governo de Jango não caiu por seus defeitos... ele foi derrubado por suas virtudes. 

Essencialmente porque representava uma ameaça inadmissível para as classes dominantes. Quem viveu 

aqueles últimos meses de tensão recordará tanto a animosidade e o ódio que se alastraram por toda a 

casta de privilegiados contra o governo nacionalista e sindicalista, como o entusiástico apoio popular 

 

Darcy Ribeiro, Folha de São Paulo, 30/03/1982. 

Com base nos testemunhos acima citados, faça o que é pedido abaixo. 

a) Identifique os pontos de vista de cada um dos autores citados com relação ao golpe militar de 

1964. 

b) Compare os projetos políticos para o Brasil que estão implícitos nos dois trechos acima citados. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

Por meio deste documento, é possível ver que o interesse dos militares em assumir o governo federal já 

se desenhava muito antes do golpe, ocorrido em 1964. Ao falar da ameaça contra a ordem, buscavam 

projetar um cenário político e econômico visivelmente influenciado pelo discurso comunista. De tal 

forma, preparavam a aceitação do golpe, arquitetando o desenvolvimento de uma tensão que 

transformava a intervenção militar em atitude necessária. 

2. d 

Observando atentamente as informações sobre a deflagração do golpe de 1964, podemos ver que os 

militares mostravam-se nitidamente desconfortáveis com a orientação nacionalista e trabalhista que o 

g

primeiro passo para que setores de esquerda e os sindicatos ampliassem as suas esferas de atuação 

política no Brasil. 

3. a 

A passeata dos Cem mil foi uma das mais expressivas manifestações de descontentamento com a 

Ditadura Militar, o que precede a instauração do AI-5, inaugurando o período mais duro do Regime. 

4. a 

No contexto da década de 1960, como expressão de contestação e de irreverência, o Tropicalismo reuniu 

artistas e intelectuais preocupados com mudanças nos valores de caracterização da cultura brasileira. 

Realizaram então experimentações diversas, no espírito de promover a "geleia geral", misturando 

tradições e inovações, em particular no campo da produção musical. Representaram, à sua maneira, a 

arte pop e a utilizaram como meio de refletir criticamente sobre a realidade da época, enfatizando suas 

contradições e, paralelamente, as possibilidades inventivas do pluralismo de grupos, etnias, hábitos e 

costumes. 

5. e  

É impossível que um relato histórico seja completamente objetivo, por mais que se queira controlar a 

subjetividade da interpretação. Neste caso, o militar afirma que o golpe de 1964, que interrompeu a 

democracia, serviu para salvá-la, o que é contraditório. Lembremos que a ditadura durou 21 anos, período 

em que o Brasil viveu sem democracia. Portanto, seu relato, embora trate de um dado objetivo (o 

possui elementos subjetivos que o tornam de algum modo parcial. Negar isso 

seria conceder à sua interpretação o estatuto de verdade. 

6. a  

A Charge ironiza a repressão conta aqueles que se apunham ao Regime Ditatorial. 

7. e 

O AI-5 inaugura o período de mais intensa repressão da ditadura, conhe  

8. c 

O apoio de setores civis aos militares foi fundamental para que o golpe ocorresse bem como se 

consolidasse no poder.  

9. d 

período de auge da repressão pós AI-5, bem como o desenrolar da abertura política com a 

redemocratização. 

10. b  

No contexto de Guerra, era comum que estes regimes fossem apoiados pelos Estados Unidos, com o 

s ou não. 
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Questão Contexto  
 

a) Realizando a leitura dos textos acima, notamos a construção de duas argumentações antagônicas 

com relação ao golpe de 1964. Por um lado, o militar Jarbas Passarinho aponta o evento como uma 

reação contra as ameaças que tomavam conta de um governo influenciado pelo ideário comunista. 

Em contrapartida, o acadêmico Darcy Ribeiro entende que esse mesmo golpe foi um atentado contra 

uma série de mudanças que partiam da demanda popular e buscavam ser atendidas pelo governo de 

João Goulart. 

b) No primeiro documento, vemos um projeto preocupado em defender a nação de uma revolução que 

se perfilava através do desordenamento das liberdades democráticas. Já no segundo, esse mesmo 

governo é tomado como importante fio condutor de uma série de reformas, preocupadas em 

defender os interesses nacionais e atender as várias demandas da classe trabalhadora brasileira. 
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Pós-Modernismo (Guimarães Rosa) 
26 

set 
 

RESUMO   
 

 

Considerado por muitos como o maior criador, em prosa, do século XX no Brasil e um dos maiores da cultura 

ocidental moderna, João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 1908. Estudou medicina 

e trabalhou no interior de seu estado como médico da Força Pública.  

Conhecendo mais de uma dezena de idiomas, em 1934 prestou concurso para o Itamaraty, onde trabalhou 

como diplomata e como embaixador. Faleceu aos 59 anos, no Rio de Janeiro, três dias após sua posse na 

Academia Brasileira de Letras.  

Estreou com Sagarana (1946), que renova o conto brasileiro. Em 1956, aparecem as sete novelas poéticas de 

Corpo de baile e Grande Sertão: veredas, romance filosófico, mítico e poético, em que funde prosa e poesia, 

narrativa intensa e criação de ritmos, metáforas e alegorias.  

Seus últimos livros compõem-se de histórias cada vez mais densas de poeticidade e simultaneamente mais 

breves. Primeiras estórias é um conjunto de contos nos quais as crianças, os velhos, os loucos - seres rústicos 

e em disponibilidade para a travessia existencial - vivem momentos de encantamento, de iluminação, de rara 

e ancestral poesia, que universalizam e reinventam literariamente o sertão, como ocorre em Tutaméia, Estas 

histórias e Ave palavra. 

na obra de Guimarães Rosa, são modalidades de travessia humana. Sertão e existência fundem-se na figura 

da viagem, sempre recomeçada - viagem que forma, deforma e transforma e que, submetendo as coisas à 

lei do 

obras do autor. 

 

Características das obras de Guimarães Rosa 

•  

• Vasculha com profundidade a natureza, captando seus anseios, inquietudes e desejos. 

•  

• Reprodução da fala do Sertanejo. 

• Sintaxe revolucionária. 

• Uso de neologismos. 

• Emprego de recursos poéticos (aliterações, assonâncias, ritmo, rimas). 

• Travessia: caráter concreto e simbólico (Sertão, Diabo, Amor, Medo). 

 

Trecho de Grande sertão: veredas 
 

De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícel, 

peixe vivo no moquém: quem mói no asp´ro, não fantasêia. Mas, agora, feita a folga que me vem, e sem 

pequenos dessossegos, estou de range rede. E me inventei neste gosto, de especular ideia. O diabo existe e 

não existe? Dou o dito. Abrenúncio. Essas melancolias. O senhor vê: existe cachoeira; e pois? Mas cachoeira 

é barranco de chão, e água se caindo por ele, retombando; o senhor consome essa água, ou desfaz o 

barranco, sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso... 

 

Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem - ou é o homem arruinado, ou o 

homem dos avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum! - é o que digo. O senhor 

aprova? Me declare tudo, franco é alta mercê que me faz: e pedir posso, encarecido. Este caso  por estúrdio 

que me vejam é de minha certa importância. Tomara não fosse... Mas, não diga que o senhor, assisado e 

instruído, que acredita na pessoa dele?! Não? Lhe agradeço! Sua alta opinião compõe minha valia. Já sabia, 

esperava por ela - já o campo! Ah, a gente, na velhice, carece de ter sua aragem de descanso. Lhe agradeço. 

Tem diabo nenhum. Nem espírito. Nunca vi. Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. 

Fosse lhe contar...Bem, o diabo regula seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens. Até: nas 

crianças - - trem do diabo"? E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, 

no vento... Estrumes...O diabo na, rua, no meio do redemunho... 

Hem? Hem? Ah. Figuração minha, de pior pra trás, as certas lembranças. Mal haja-me! Sofro pena de contar 
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não... Melhor, se arrepare: pois, num chão, e com igual formato de ramos e folhas, não dá a mandioca mansa, 

que se come comum, e a mandioca-brava, que mata? Agora, o senhor já viu uma estranhez? A mandioca-

doce pode de repente virar azangada -motivos não sei; às vezes se diz que é por replantada no terreno 

sempre, com mudas seguidas, de manaíbas - vai em amargando, de tanto em tanto, de si mesma toma 

peçonhas. E, ora veja: a outra, a mandioca-brava, também é que às vezes pode ficar mansa, a esmo, de se 

comer sem nenhum mal. E que isso é? Eh, o senhor já viu, por ver, a feiúra de ódio franzido, carantonho, nas 

faces duma cobra cascavel? Observou o porco gordo, cada dia mais feliz bruto, capaz de, pudesse, roncar e 

engulir por sua suja comodidade o mundo todo? E gavião, corvo, alguns, as feições deles já representam a 

precisão de talhar para adiante, rasgar e estraçalhar a bico, parece uma quicé muito afiada por ruim desejo. 

Tudo. Tem até tortas raças de pedras, horrorosas, venenosas -que estragam mortal a água, se estão jazendo 

em fundo de poço; o diabo dentro delas dorme: são o demo. Se sabe? E o demo - que é só assim o significado 

dum azougue maligno - tem ordem de seguir o caminho dele, tem licença para campear?! 

Arre, ele está misturado em tudo. 

Que o que gasta, vai gastando o diabo de dentro da gente, aos pouquinhos, é o razoável sofrer. E a alegria 

de amor - compadre meu Quelemém diz. Família. Deveras? É, e não é. O senhor ache e não ache. 

Tudo é e não é... Quase todo mais grave criminoso feroz, sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai, 

e é bom amigo-de-seus-amigos! Sei desses. Só que tem os depois - e Deus, junto. Vi muitas nuvens. 

ROSA, J. G. Grande Sertão: veredas. 15. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1962 p. 11-12. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Quem é pobre, pouco se apega, é um giro-o-giro no vago dos gerais, que nem os pássaros de rios e 

lagoas. O senhor vê: o Zé-Zim, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto:  Zé-Zim, 

por que é que você não cria galinhas-  o mundo faz?  Quero criar nada não...  

me deu resposta:  Eu gosto muito de mudar... [...] Belo um dia, ele tora. Ninguém discrepa. Eu, 

tantas, mesmo digo. Eu dou proteção. [...] Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era 

menino, no sertãozinho de minha terra. [...] Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, 

Jidião Guedes; quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em 

território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de-Janeiro vai no São Francisco  
ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: José Olympio (fragmento). 

Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das 

áreas rurais brasileiras marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre 

agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem-narrador 

a) relata a seu interlocutor a história de Zé-Zim, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus 

agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. 

b) descreve o processo de transformação de um meeiro  espécie de agregado  em proprietário 

de terra. 

c) denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se envolvem no 

trabalho da terra. 

d) mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de 

homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. 

e) mantém o distanciamento narrativo condizente com sua posição social, de proprietário de terras. 

2. A gente via Brejeirinha: primeiro, os cabelos, compridos, lisos, louro-cobre; e, no meio deles, coisicas 

diminutas: a carinha não-comprida, o perfilzinho agudo, um narizinho que-carícia. Aos tantos, não 

parava, andorinhava, espiava agora - o xixixi e o empapar-se da paisagem - as pestanas til-til. Porém, 

disse-se-dizia ela, pouco se vê, pelos entrefios: -  
ROSA, J. G.  . 

a) Os diminutivos com que o narrador caracteriza a personagem traduzem também sua atitude em 

relação a ela. Identifique essa atitude, explicando-a brevemente.  

b) plique o processo de formação dessa 

palavra. Indique resumidamente o sentido dessa palavra no texto.  
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3. Leia o seguinte trecho de Guimarães Rosa: 

"E desse modo ele se doeu no enxergão, muitos meses, porque os ossos tomavam tempo para se 

ajuntar, e a fratura exposta criara bicheira. Mas os pretos cuidavam muito dele, não arrefecendo na 

dedicação. 

 Se eu pudesse ao menos ter absolvição dos meus pecados!... 

Então eles trouxeram, uma noite, muito à escondida, o padre que o confessou e conversou com ele, 

muito tempo, dando-lhe conselhos que o faziam chorar. 

 Mas, será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que fiz, e tendo nas costas tanto pecado 

mortal? 

 Tem, meu filho. Deus mede a espora pela rédea, e não tira o estribo do pé de arrependimento 

nenhum... 

E por aí a fora foi, com um sermão comprido, que acabou depondo o doente num desvencido torpor." 

O trecho acima representa a seguinte possibilidade entre os caminhos da literatura contemporânea. 

a) ficção regionalista, em que se reelabora o gênero e se revaloriza um universo cultural localizado. 

b) narrativa de cunho jornalístico, em que a linguagem comunicativa retoma e reinterpreta fatos da 

história recente. 

c) ficção de natureza politizante, em que se dramatizam as condições de classes entre os 

protagonistas. 

d) prosa intimista, psicologizante, em que o narrador expõe e analisa os movimentos da consciência 

reflexiva. 

e) prosa de experimentação formal, em que a pesquisa linguística torna secundária a trama narrativa. 

4. O trabalho com a linguagem por meio da recriação de palavras e a descrição minuciosa da natureza, 

em especial da fauna e da flora, são uma constante na obra de João Guimarães Rosa. Esses elementos 

são recursos estéticos importantes que contribuem para integrar as personagens aos ambientes onde 

vivem, estabelecendo relações entre natureza e cultura. Em Sarapalha, conto inserido no livro 

Sagarana, de 1946, referências do mundo natural são usadas para representar o estado febril de Primo 

Argemiro. 

Com base nessa afirmação, assinale a alternativa em que a descrição da natureza mostra o efeito da 

maleita sobre a personagem Argemiro: 

a) 

pedra seca, do tempo de escravos; um rego murcho, um moinho parado; um cedro alto, na frente 

 

b) 

garça, em direção à mata. Também, não pode olhar muito: ficam-lhe muitas garças pulando, 

 

c) -tardinha, quando as mutucas convidam as muriçocas de volta para casa, e quando o 

carapana mais o mossorongo cinzento se recolhem, que ele aparece, o pernilongo pampa, de pés 

 

d) lhos... olhos grandes escuros e meio de-quina, como 

 

e) 

 

5. A questão refere-se ao romance O outro pé da sereia, de Mia Couto. 

A crítica literária tem aproximado o moçambicano Mia Couto do brasileiro Guimarães Rosa, em 

particular pelo fato de ambos empregarem neologismos em suas obras.  

autoria do autor 

utilizado pelo autor moçambicano para a criação de 

a) vitupérios. 

b) bebericava. 

c) tamanhoso. 

d) mudançarinos. 

e) malfadado. 
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6. O leitor brasileiro que porventura entrar em contato com a arte de Guimarães Rosa através de Primeiras 

Estórias inevitavelmente haverá de experimentar um choque, devido à agressiva novidade de estilo, à 

qual os leitores antigos do autor se vêm habituando progressivamente (falamos no leitor brasileiro, 

porque o estrangeiro, que a conhecer através da tradução, terá forçosamente sob os olhos um texto 

atenuado e filtrado, adaptado pelo tradutor aos padrões existentes da língua acolhedora).  

Lembre-se de que o autor fez sua aparição na literatura como escritor regionalista. Não adotara, porém, 

nenhuma das três técnicas à disposição do regionalismo: servir-se da linguagem regional 

indistintamente em todo o livro, restringi-Ia à fala das personagens, ou substituí-Ia integralmente por 

uma linguagem literária, convencional. A quarta solução, adotada por ele, consistia em deixar as 

formas, rodeios e processos da língua popular infiltrarem o estilo expositivo e as da língua elaborada 

embeber a linguagem dos figurantes. Disse língua elaborada e não culta: Guimarães Rosa, conhecedor 

dos mais profundos do idioma, não se satisfaz em explorar-lhe todo o tesouro registrado e codificado, 

mas submete-o a uma experimentação incessante, para testar-lhe flexibilidade. Daí um estilo 

personalíssimo, que das obras de caráter regionalístico se alastrou por toda obra de ficção de nosso 

autor, e até por suas raras produções ensaísticas. [...]  
 Janeiro: José Olympio, 

1968, p. XI-  

De acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA.  

a) -lhe todo o tesouro registrado e codificado, mas submete-o a 

pressão em negrito, Rónai está se referindo ao emprego 

dos vocábulos da língua dicionarizados.  

b) Deduz-se do excerto que a obra de Guimarães requer uma leitura mais atenta, em virtude da 

atualização de variedades linguísticas socialmente estigmatizadas.  

c) 

choque estilístico que as obras de Guimarães suscitam.  

d) O segmento parentético no primeiro parágrafo é uma forma de encaixamento que, todavia, não 

compromete o fluxo da exposição. 

 

O fragmento textual que segue, retirado da narrativa A terceira margem do rio, de João Guimarães Rosa, 

servirá de base para as questões 7 e 8. 

 

Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre 

fazendo ausência: e o rio-rio-rio  o rio  pondo perpétuo [grifo nosso]. Eu sofria já o começo da 

velhice  esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, 

perrenguice de reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais. 

De tão idoso, não ia, mais dia menos dia, fraquejar o vigor, deixar que a canoa emborcasse, ou que 

bubuiasse sem pulso, na levada do rio, para se despenhar horas abaixo, em tororoma e no tombo da 

cachoeira, brava, com o fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha 

tranqüilidade. Sou o culpado do que nem sei, de dor em aberto, no meu foro. Soubesse  se as coisas 

fossem outras. E fui tomando idéia. 

ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1976. 

7. No quadro do Modernismo literário no Brasil, a obra de Guimarães Rosa destaca-se pela inventividade 

da criação estética. 

Considerando-se o fragmento em análise, essa inventividade da narrativa roseana pode ser constatada 

através do(a): 

a) recriação do mundo sertanejo pela linguagem, a partir da apropriação de recursos da oralidade. 

b) aproveitamento de elementos pitorescos da cultura regional que tematizam a visão de mundo 

simplista do homem sertanejo. 

c) resgate de histórias que procedem do universo popular, contadas de modo original, opondo 

realidade e fantasia. 

d) sondagem da natureza universal da existência humana, através de referência a aspectos da 

religiosidade popular. 
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8. Pode-se afirmar que, na expressão em destaque no fragmento textual, a manifestação da função 

poética da linguagem evidencia o dinamismo do tempo. 

Esse dinamismo é representado por 

a) ritmo cadente e neologismo. 

b) assonância e reiteração de vocábulo. 

c) onomatopéia e uso de metáfora. 

d) efeitos de eco e uso de metonímia. 

9. As ancas balançam, e as vagas de dorsos, das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no 

meio, na massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro 

queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência 

dos pastos de lá do sertão...  

 

Cada um tem sua cor.  

Cada coração um jeito  

 

 

Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando ...  

Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito ...  

 

 

 

Tem seu pio diferente.  

Cantiga de amor doído  

Não carec  

O trecho acima integra o conto O Burrinho Pedrês, da obra Sagarana, escrita por João Guimarães Rosa. 

Dele é correto afirmar que  

a) descreve o movimento agitado dos bois por meio de uma linguagem construída apenas pelo 

emprego abusivo de frases nominais e de gerúndios.  

b) apresenta um jogo entre a forma poética e a prosaica e, em ambos os gêneros, é possível constatar 

a presença de ritmo marcado pelo uso de redondilhas.  

c) há presença significativa de figuras sonoras como as aliterações que emprestam ao texto ritmo 

duro e pesado, impedindo a musicalidade e o lirismo próprios da arte popular.  

d) há uma mistura de textos narrativos e textos poéticos que quebra a sequência do conto e oferece 

ao leitor um texto de duvidosa qualidade estética. 

10. Nos contos de Sagarana, Guimarães Rosa resgata, principalmente, o imaginário e a cultura: 

a) da elite nacional 

b) dos proletários urbanos 

c) dos povos indígenas 

d) dos malandros de subúrbio 

e) da gente rústica do interior 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

Leia o texto a seguir e responda à questão. 

 

Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem  ou é o homem arruinado, 

ou o homem dos avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum!  é o que 

digo. O senhor aprova? Me declare tudo, franco  é alta mercê que me faz: e pedir posso, encarecido. 

Este caso  por estúrdio que me vejam  é de minha certa importância. Tomara não fosse... Mas, não 

diga que o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa dele?! Não? Lhe agradeço! Sua alta 

opinião compõe minha valia. Já sabia, esperava por ela  já o campo! Ah, a gente, na velhice, carece 

de ter uma aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum. Nem espírito. Nunca vi. Alguém 

devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse lhe contar... Bem, o diabo regula seu 

estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens. Até: nas crianças  eu digo. Pois não é o 
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 s plantas, nas águas, na terra, no vento... Estrumes... 

O diabo na rua, no meio do redemunho... 
Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas. 

 

A fala expressa no texto é de Riobaldo. De acordo com o narrador, o diabo: 
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Exercícios  
 

1. d 

O texto apresenta uma grande contradição por meio dos relatos do personagem-narrador, pois, ao 

mesmo tempo em que ele promove uma denúncia social ao expor a questão da concentração de terras 

e a desigualdade que isso gera, esse também possui uma relação de dependência para com o seu patrão, 

pois é ele quem o protege. 

2.  

a) Os diminutivos caracterizam a personagem tanto fisicamente (ela era 'pequena'), como 

subjetivamente, indicando o afeto que o narrador nutria por ela.  

b) Andorinhava é uma forma do verbo andorinhar, colocando-se a desinência verbal indicadora do 

Pretérito Imperfeito do Indicativo (-va). O verbo andorinhar vem do substantivo andorinha, ao qual, 

por derivação sufixal, foi acrescido o sufixo formador de verbo -ar.  

3. a 

Uma das principais características da obra de Guimarães Rosa é a capacidade de transcender os limites 

do regional para alcançar uma dimensão universal. 

4. b 

5. d 

6. a 

7. a 

8. b 

9. b 

10. e 

O autor ambienta temas universais no interior de Minas Gerais. 

 

Questão Contexto  

De acordo com o texto, o diabo não é real, não é um ser, mas um estado de espírito. Ele não existe de 

forma autônoma, como fica claro no trec  [...] Bem, o 

diabo regula seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens. Até: nas crianças   
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Polinômios: definição, operações  
27 

set 
 

RESUMO   
 

 

Definição 
Expressão polinomial ou polinômio na variável x é toda expressão da forma: 

1 2 2 1

1 2 2 1 0...n n n

n n na x a x a x a x a x a− −

− −+ + + + + +  

 

n, an-1, ..., a2, a1 e a0 são números denominados coeficientes. 

 

essão. 

 

 

Operações 
• Adição e subtração: 

Quando dois polinômios apresentam monômios semelhantes, podemos adicioná-los ou subtraí-los. 

Veja o exemplo: 

Sendo A(x) = 3x4 + 2x2, B(x) = -x4 + 2x3 e C(x) = 2x3 + 4x2, vamos calcular A(x) + B(x)  C(x): 

A(x)+B(x)-C(x) =  (3x4 + 2x2) + ( -x4 + 2x3) - ( 2x3 + 4x2) 

             =  3x4 + 2x2  x4 + 2x3 - 2x3 - 4x2 

             = 2x4 - 8x2. 

 
• Multiplicação: 

Multiplicamos cada termo de um polinômio por todos os termos do outro polinômio, usando a 

distributiva. Veja o exemplo: 

Sendo A(x) = (2x - 3) e B(x) = (3x2+ 4x - 5), vamos calcular A(x) x B(x): 

A(x) x B(x) = (2x - 3)(3x2 + 4x - 5) = 6x3 + 8x2 - 10x - 9x2 - 12x + 15 

Reduzindo os termos semelhantes, temos: 6x3 - x2 - 22x + 15. 

 

• Divisão: 

Dividir o polinômio P(x) pelo polinômio D(x), sendo o grau de P(x) maior do que o de D(x), significa 

encontrar o quociente Q(x) e o resto R(x), tais que: 

( ) ( ) ( ) ( ).P D Qx Rx x x= +  

 Grau do quociente: Gr(Q) = Gr(P) - Gr(D) 

 

 

Agora, vamos aprender algumas técnicas para dividir polinômios! 

 

Método da chave 
Este método consiste em literalmente montar a conta de divisão na chave. Veja o exemplo: 

Sejam f(x)=2x3 4x2+3x 8 e g(x)=x2+2x 4. Iremos dividir f(x) por g(x). Primeiro dispomos os polinômios na 

chave. 

 
O objetivo é encontrar qual termo multiplicado por x2 irá resulta em 2x3. No caso, o termo que faz isso é 2x, 

pois 2x3/x2= 2x. Ele é colocado no espaço do quociente. 

 
Agora, distribuímos o 2x por todo o polinômio divisor, trocando o sinal de cada termo (para que sejam 

subtraídos). O resultado é somado ao polinômio dividendo: 
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Agora, o objetivo é encontrar um termo que multiplica x2 e resulta em 8x2. Neste caso, o termo é 8, não 

é necessário colocar x pois o grau já é o mesmo. Ele é colocado ao lado do 2x que já estava no quociente: 

 
Agora distribuímos 8 encontrado pelo divisor. Os resultados novamente são colocados abaixo do 

dividendo, com os sinais trocados (para indicar que serão subtraídos). 

 
 

Agora repare que o resto da divisão (27x+16) possui grau 1 e o divisor possui grau 2. Quando o resto possui 

grau menor do que o divisor, a divisão está encerrada. Assim, o quociente é 2x 8 e o resto é 27x+16. 

 

Teorema do Resto 
Na divisão de um polinômio p(x) pó rum divisor do primeiro grau d(x) = ax + b, é possível calcular diretamente 

o resto dessa divisão sem a necessidade de se calcular o quociente. Para tal, substituímos em p(x) o valor da 

raiz de d(x), ou seja: 

( ) ( / )r x p a b= −  

Ex.: Calculando o resto de p(x) = x2 + 4x + 3 por e h(x) = x + 1, que já sabemos que vale 0. 

Primeiro, calculamos a raiz de h(x). 

h(x) = 0 = x + 1 

x = - 1 

 

Agora, calculamos p(-1). 

p(-1) = (-1)² + 4(-1) + 3 = 0. 

Como queríamos, vimos que r = p(-1) = 0. 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Seja um polinômio de coeficientes inteiros e que 

O polinômio R(x) é o resto da divisão de P(x) por Determina a soma dos coeficientes de R(x) 

e assinale a opção correta. 

a) -51 

b) -52 

c) -53 

d) -54 

e) -55 
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2. Seja p(x) um polinômio divisível por (x-2). Se dividirmos o polinômio P(x) por (x2+2x), obteremos como 

quociente o polinômio (x2-2) e resto igual a R(x). Se R(3)=6, então, a soma de todos os coeficientes de 

P(x) é igual a: 

a) -38 

b) -41 

c) 91 

d) 79 

3. Sejam Q(x) e R(x) o quociente e o resto, respectivamente, da divisão do polinômio x3-6X2+9X-3 pelo 

polinômio x2-5x+6, em que x pertence aos reais. 

O gráfico que representa a função real definida por P(x)=Q(x)+R(x) é: 

 
 

 
 

4. Qual é o polinômio que ao ser multiplicado por tem como o resultado o 

polinômio  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

5. Determine o valor numérico do polinômio p(x)=x4+4x3+6x2+4x+2017 para x=89. 

a) 53213009 

b) 57138263 

c) 61342008 

d) 65612016 

e) 67302100 

6. O termo independente de x no desenvolvimento da expressão algébrica é: 

a) 4 

b) -4 

c) 8 

d) -8 

7. Considerando-se que o polinômio tem 1 como raiz dupla e 3 como raiz simples, 

é correto afirmar que o resto da divisão de P(x) por (x+1) é: 

a) -20 

b) -18 

c) -16 

d) -14 

e) -2 

 

 

 



 

5
 

 
M

a
t.

 

8. O resto da divisão de  é igual a: 

a) 1 

b) 0 

c) 4 

d) 2 

9. O resto da divisão de um polinômio do segundo grau P pelo binômio (x+1) é igual a 3. Dado que P(0)=6 

E P(1)=5, O valor de P (3) é: 

a) -7 

b) -9 

c) 7 

d) 9 

10. Se uma das raízes do polinômio  é 2 e P(1)=9, então o valor de é: 

a) -64 

b) -28 

c) 16 

d) 24 

 

 

PUZZLE 
 

 

Em um certo verão, uma fábrica de sorvetes realizou uma promoção que previa a troca de dez palitos 

de sorvete por um sorvete de palito. Nessa promoção, um palito de sorvete corresponde a que fração 

do preço de um sorvete? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

 
2. b 
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3. a 

 
4. e 

 
5. d 
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6. b 

 
7. c 

 
8. d 

 
9. b 

 
10. a 

 

 

Puzzle 

 
Devemos lembrar que, ao receber um sorvete, recebemos também um palito. Logo o sorvete "custa" 9 

palitos. 

Portanto, um palito vale 1/9 do preço do sorvete. 
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Teorema do resto e Dispositivo 

prático de Briot-Ruffini 

27 
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RESUMO   
 

Algoritmo de Briot-Ruffini 

Este dispositivo só pode ser utilizado para efetuar uma divisão em que o polinômio divisor é da forma (x - a) 

Chamemos de p(x) o polinômio a ser dividido e h(x) o divisor no qual h(x) = x - a. Com isso, a estrutura do 

dispositivo é a seguinte: 

 
Vejamos um exemplo: 

p(x) = x2 + 4x + 3 e h(x) = x + 1 

 
Agora, para preencher o restante, multiplique esse termo repetido pela raiz a, ou seja, -1. O resultado será 

somado ao próximo coeficiente de p(x), ou seja, 4. 

 
Repita o processo até completar toda a parte de baixo do dispositivo.   

 
Assim, obtemos o resto 0 e um quociente q(x) = 1x + 3. Ou seja, podemos reescrever p(x) como (x + 1)(x + 3). 

Teorema do Resto 
Na divisão de um polinômio p(x) pó rum divisor do primeiro grau d(x) = ax + b, é possível calcular diretamente 

o resto dessa divisão sem a necessidade de se calcular o quociente. Para tal, substituímos em p(x) o valor da 

raiz de d(x), ou seja: 

( ) ( / )r x p a b= −  

Ex.: Calculando o resto de p(x) = x2 + 4x + 3 por e h(x) = x + 1, que já sabemos que vale 0. 

Primeiro, calculamos a raiz de h(x). 

h(x) = 0 = x + 1 

x = - 1 

 

Agora, calculamos p(-1). 

p(-1) = (-1)2 + 4(-1) + 3 = 0. 

 

Como queríamos, vimos que r = p(-1) = 0. 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Sejam P(x) = 2x3  2x2  x + 1 e Q(x) = x  a dois polinômios com valores de x em IR. Um valor de a para 

que o polinômio P(x) seja divisível por Q(x) é: 
 

a) 1                         

b)  2                         

c)  1/2                              

d) 2                            

e) 3 

2. O polinômio possui uma raiz complexa z cuja parte imaginária é positiva. A parte 

real de z³ é igual a: 

a) -11 

b) -7 

c) 9 

d) 10 

e) 12 

3. Um polinômio p(x) dividido por x+1 deixa resto 16; por x-1 deixa resto 12, e por x deixa resto -1. Sabendo 

que o resto da divisão de p(x) por (x+1)(x-1)x é da forma ax2+bx+c, então o valor numérico da soma das 

raízes do polinômio ax2+bx+c é: 

a) 3/5 

b) 2 

c) 2/15 

d) 4 

e) -2 

4. Sabe-se que na equação x3+4x2+x-6=0, uma das raízes é igual à soma das outras duas. O conjunto 

solução (S) desta equação é: 

a) S={-3,-2,-1} 

b) S={-3,-2,+1} 

c) S={+1,+2+3} 

d) S={-1,+2,+3} 

e) S={-2,+1,+3] 

5. Se 2 é raiz dupla do polinômio p(x) = 2x4  7x3 + 3x2 + 8x  4, então a soma das outras raízes é  

a) -1.  

b) -0,5.  

c) 0.  

d) 0,5.  

e) 1. 

6. A divisão do polinômio por é igual a:  

a) x  3 

b) x + 3  

c) x  6  

d) x + 6 

7. Qual o valor de m para que o polinômio x3 + 2x2  3x + m ao ser dividido por x + 1, deixe resto 3? 

a) 2 

b) -1 

c) 3 

d) 4 

8. Um dos fatores do polinômio Outro fator desse polinômio é: 

a) (x+8) 

b) (x-5) 

c) (x+4) 

d) (x-1) 

e) (x+1) 
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9. Considere o polinômio f(x) = 8x3-6x2-3x-1: Sabe-se que as raízes de f(x) são os primeiros termos de uma 

progressão geométrica infinita, cujo primeiro termo é a maior raiz de f(x), e a soma desta progressão 

é raiz do polinômio g(x)=x+a. Então, o resto da divisão de f(x), por g(x) é: 

a) -35/27 

b) -1/2 

c) -2/3 

d) -2 

e) -81 

10. Considere os polinômios  

Sobre as raízes da equação q(x)=0, é correto afirmar que: 

a) a soma de todas as raízes é igual a 1. 

b) duas raízes são inteiras. 

c) duas raízes são números complexos, um localizado no 1° quadrante e outro localizado no 3° 

quadrante do plano de Argand-Gauss. 

d) a soma das raízes inteiras é 2. 

 

  

PUZZLE 
 

Em um certo verão, uma fábrica de sorvetes realizou uma promoção que previa a troca de dez palitos 

de sorvete por um sorvete de palito. Nessa promoção, um palito de sorvete corresponde a que fração 

do preço de um sorvete? 
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Exercícios 

 

1. a 

Dado um polinômio 0

1n

1n

n

n a...xaxa)x(P +++= −

− , se a soma dos coeficientes for nula, então P(1) 

é raiz e P(x) é divisível por (x  1).  

Basta ver que 01nn0

1n

1n

n

n a...aaa...)1(a)1(a)1(P +++=+++= −

−

− .  

Se P(1) = 0, então a soma dos coeficientes será nula. No caso da questão, temos: 

 

011221)1()1.(2)1.(2)1(P 23 =+−−=+−−=
. Logo, um valor para a será 1. 

2. a 

 
3. c 
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4. b 

 
5. b 

 
6. b 

 
7. b 

Utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini, temos: 

 

 

 

       Como o resto deve ser 3, temos: 4 + m = 3 => m = 3  4 =  1.  

 

 

 

    1 1    2    3        m   

 1    1    4      4 + m 
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8. e 

 
9. a 

 
10. a 

 

Puzzle  

Devemos lembrar que, ao receber um sorvete, recebemos também um palito. Logo o sorvete "custa" 9 

palitos. 

Portanto, um palito vale 1/9 do preço do sorvete. 
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Circunferência 
26 
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RESUMO   
 

Definição 
Circunferência é o nome dado ao conjunto de pontos do plano equidistantes de um ponto fixo, que 

chamamos de centro. 

 

Equação da circunferência 
Uma circunferência γ de centro no ponto C( x0,y0) e raio de medida R é o conjunto dos pontos P(x,y), tais 

que P ∈ γ, PC = R. 

 

Substituindo PC  por seu valor, de acordo com a fórmula da distância entre dois pontos tem-se: 

0 0( )² ( )²R x x y y= − + −  

 Ao elevar ambos os lados ao quadrado, chegamos à equação da circunferência: 

0 0² ( )² ( )²R x x y y= − + −  

Obs.: Repare que, se o centro da circunferência for em (0, 0), teremos a equação R2 = x2 + y2. 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do 

balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, 

então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Na figura, 

considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está 

localizada no topo do suporte do balanço, o eixo X é paralelo ao chão do parque, e o eixo Y tem 

orientação positiva para cima. 

 
A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. 

a) ( ) 2 ²f x x= − −   

b) ( ) 2 ²f x x= −  

c) ( ) ² 2f x x= −  

d) ( ) 4 ²f x x= − −  

e) ( ) 4 ²f x x= −  
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2. Durante uma aula de Matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de 

coordenadas cartesianas (x, y) e representa na lousa a descrição de cinco conjuntos algébricos, I, II, 

III, IV e V, como se segue:  

I. É a circunferência de equação x2 + y2 = 9;  

II. É a parábola de equação y =  x2  1, com x variando de  1 a 1;  

III. É o quadrado formado pelos vértices (  2, 1), (  1, 1), (  1, 2) e (  2, 2);  

IV. É o quadrado formado pelos vértices (1, 1), (2, 1), (2, 2) e (1, 2);  

V. É o ponto (0, 0). 

Qual destas figuras foi desenhada pelo professor? 

a)  c)  e)  

b)  d)   

3. Considerando a circunferência C de equação (x  3)2 + (y  4)2 = 5, avalie as seguintes afirmativas:  

I. O ponto P (4,2) pertence a C.              

II. O raio de C é 5.              

III. A reta x
3

4
y =  passa pelo centro de C.  

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.  

b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.  

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

d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  

e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

4. Os pontos P e Q (3, 3) pertencem a uma circunferência centrada na origem do plano cartesiano. P 

também é ponto de intersecção da circunferência com o eixo y. 

 

Considere o ponto R, do gráfico de , que possui ordenada y igual à do ponto P. A abscissa x de 

R é igual a: 

a) 9.  

b) 16.  

c) 15.  

d) 12.  

e) 18. 
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5. Considere a circunferência de equação cartesiana x2 + y2 = x  y. Qual das equações a seguir 

representa uma reta que divide essa circunferência em duas partes iguais? 

a) x+y=-1 

b) x-y=-1x-y 

c) x+y=1 

6. A circunferência de centro C, e a reta  se interceptam nos 

pontos P e Q. A área do triângulo PCQ, em unidades de área é: 

a) 6 

b) 7 

c) 8 

d) 9 

7. Se (p,q), são as coordenadas cartesianas do centro da circunferência então é 

correto afirmar que 5p-3q é igual a: 

a) 7 

b) 10 

c) 13 

d) 16 

e) 19 

8. Os pontos A (1,1), B (1,9) e C (7,1) são os vértices do triângulo inscrito numa circunferência de equação 

. 

O valor de m+2n+3p é igual a: 

a) 29 

b) 20 

c) 65 

d) 28 

9. Duas pessoas patinam sobre o gelo descrevendo tragetórias circulares. As circunferências descritas 

por elas são dadas pelas equações (x+3)2+(y+1)2=10 e (x+3)2+y2=13, respectivamente. A distância entre 

os dois pontos de intersecção das circunferências é: 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 7 

10. As posições dos pontos A (1,7) e B (7,1) em relação à circunferência de equação  

são. Respectivamente: 

a) Interna e interna 

b) Interna e externa 

c) Externa e interna 

d) Externa e externa 

11. No plano cartesiano, a reta de equação 3x+4y=17 tangencia uma circunferência de centro no ponto 

(1,1). A equação dessa circunferência é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)   

12. As retas 2x-y-4=0 e 2x+3y-12=0 interceptam-se no centro de uma circunferência de raio igual a 3. Então 

podemos dizer que a circunferência: 

a) A circunferência possui centro no ponto (2,3). 

b) Corta o eixo y em dois pontos. 

c) Corta o eixo x em um ponto. 

d) É tangente ao eixo x. 

e) É tangente ao eixo y.  
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PUZZLE 
 

Como tirar 4 de 4 de modo que sobre 8? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

1. d 

 
2. e 

 
3. e 

 
4. e 

 
5. c 

 
6. c 
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7. c 

 
8. b 

 
9. d 

 
10. c 
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11. b 

 
12. e 

 
 

Puzzle  
O problema não diz que devemos usar números. 

Tirando os quatro cantos de uma folha de papel, ficamos com oito. 
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Professor: Raphael Hormes  

Eduardo Valladares 

Monitor: Pamela Puglieri 
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Textos literários e não-literários 

(aplicações convencionais) 

27 

set 
 

RESUMO 
 

 

É muito importante, quando tratamos de literatura, saber dos conceitos por trás na produção de um texto 

literário, ou seja, de um texto com propósitos artísticos - trata-se de uma forma de arte que tem como 

matéria-prima a palavra.  
Primeiramente, é preciso lembrar do conceito de literário e de não-literário. Literário é todo texto que não 

apresenta compromisso com o real nem com os fatos: por mais que um autor tenha como referência a 

realidade, ele acabará recriando-a de alguma forma, colocando em seu texto sua interpretação subjetiva e 

sua visão de mundo particular. Já os textos não-literários tendem à objetividade: o autor tem como objetivo 

transmitir sua mensagem da maneira mais clara e direta quanto possível. De uma maneira geral, pode-se dizer 

que o texto literário tem como foco a emoção enquanto o texto não-literário tem como foco a informação.  
Em segundo lugar, é importante apontar que, apesar de a literatura ser um recorte específico das diferentes 

manifestações artísticas, ela em diversos momentos da história tangenciou as artes plásticas, apresentando-

se em movimentos que também abarcaram a pintura, a escultura e, para além das artes plásticas, o cinema. 
Assim, vemos que o conceito de arte e literatura são inseparáveis. Por isso, nos vestibulares, questões que 

aproximem os dois conceitos não são raras. Além disso, questões que tratam da diferenciação da linguagem 

referencial  direta, objetiva  da linguagem poética são recorrentes. 
 

EXERCÍCIOS 
 

1. Leia os textos abaixo para responder à questão: 
TEXTO I 

Descuidar do lixo é sujeira 
Diariamente, duas horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do 

 

sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali 

revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão.            
Veja São Paulo, 23-29/12/92 

TEXTO II  

O bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos.  
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem.  

Manuel Bandeira. Em Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: J. Olympio/MEC, 1971, p.145 

I. No primeiro texto, publicado por uma revista, a linguagem predominante é a literária, pois sua 

principal função é informar o leitor sobre os transtornos causados pelos detritos. 
II. No segundo texto, do escritor Manuel Bandeira, a linguagem não literária é predominante, pois o 

poeta faz uso de uma linguagem objetiva para informar o leitor. 
III. 

depositado nas calçadas através de uma linguagem objetiva e concisa, marca dos textos não 

literários. 
IV. 

isto é, permeada por metáforas e simbologias, traços determinantes da linguagem literária. 
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Estão corretas as proposições: 
a) I, III e IV. 
b) III e IV. 
c) I, II, III e IV. 
d) I e IV. 
e) II, III e IV. 

2. TEXTO I 
vigorosamente, em 

completava a substituição de importações de produtos do Departamento II, promovida tanto por 

indústrias como por manufaturas capitalistas. O governo brasileiro agia pragmaticamente, dando apoio 

direto às atividades atingidas pela crise e assim praticava inconscientemente política keynesiana de 

                                                                                                                SINGER, Paul. 

TEXTO II 

que bulia nas árvores, açoitadas pelo vento. Uma vaca mugia por longe. O martelo do mestre era forte, 

mais alto que tudo. O pintor Laurentino foi saindo. E o mestre, de cabeça baixa, ficara no ofício. Ouvia 

o gemer da filha. Batia com mais força na sola. Aquele Laurentino sairia falando da casa dele. Tinha 

aquela filha triste, aquela Sinhá de língua solta. Ele queria mandar em tudo como mandava no couro 

que trabalhava, queria bater em tudo como batia naquela sola. A filha continuava chorando como se 

fosse uma menina. O que era que                                                              

tinha aquela moça de trinta a                                                               REGO, José Lins do. Fogo Morto. 

a) Identifique a principal diferença entre o texto 1 e o texto 2. 
b) Observando essas diferenças, qual dos dois se caracteriza como texto literário? Justifique sua 

resposta. 

3. 
é isso: ver o seu texto em letra de forma. A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa; ela faz 

amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o vinho. Em certos casos, a cesta de 

papel é melhor ainda. 

 

 
Moacyr Scliar. O escritor e seus desafios. 

Nesse texto, o escritor Moacyr Scliar usa imagens para refletir sobre uma etapa da criação literária. A 

ideia de que o processo de maturação do texto nem sempre é o que garante bons resultados está 

sugerida na seguinte frase: 
a)  
b)   
c)  
d)  
e)  

4. TEXTO I 
nunca cessou de espantar-me manifestação de preconceito e hostilidade sociocultural. Em vez de 

alegrar-se com a diversidade extraordinariamente rica e fecunda de um país que, nessa diversidade, é 

o mesmo de uma ponta a outra, em vez de aprender com ela e com ela engrandecer-se, há gente que 

perde tempo e adrenalina num besteirol arrogante e irracional, entre generalizações estúpidas e 

o 

faz ni   
 

TEXTO II 
O gaúcho do Sul, ao encontrá-lo nesse instante, sobreolhá-lo-ia comiserado. 

ostura, no gesto, na palavra, na índole e nos hábitos não há 

equipará-los. O primeiro, filho dos plainos sem fim, afeito às correrias fáceis nos pampas e adaptado a 

uma natureza carinhosa que o encanta, tem, certo, feição mais cavalheiresca e atraente. A luta pela 

vida não lhe assume o caráter selvagem da dos sertões do Norte. Não conhece os horrores da seca e 

 
 trabalho e conflito na 
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Os textos I e II apresentam reflexões sobre diversidade em tipos distintos de texto. Estabeleça, através 

da seleção vocabular, um contraste entre a linguagem jornalística contemporânea e a literária, do início 

do século passado, retirando dois exemplos de cada texto. 

 

Use o seguinte texto para responder as questões 5 e 6: 

  
Sobre a origem da poesia 
A origem da poesia se confunde com a origem da própria linguagem.  
Talvez fizesse mais sentido perguntar quando a linguagem verbal deixou de ser poesia. Ou: qual a 

origem do discurso não poético, já que, restituindo laços mais íntimos entre os signos e as coisas por 

eles designadas, a poesia aponta para um uso muito primário da linguagem, que parece anterior ao 

perfil de sua ocorrência nas conversas, nos jornais, nas aulas, conferências, discussões, discursos, 

ensaios ou telefonemas [...]  
No seu estado de língua, no dicionário, as palavras intermedeiam nossa relação com as coisas, 

impedindo nosso contato direto com elas. A linguagem poética inverte essa relação, pois, vindo a se 

tornar, ela em si, coisa, oferece uma via de acesso sensível mais direto entre nós e o mundo [...]  
Já perdemos a inocência de uma linguagem plena assim. As palavras se desapegaram das coisas, assim 

como os olhos se desapegaram dos ouvidos, ou como a criação se dasapegou da vida. Mas temos 

esses pequenos oásis  os poemas  contaminando o deserto de referencialidade. 
Arnaldo Antunes 

5. No último parágrafo, o autor se refere à plenitude da linguagem poética, fazendo, em seguida, uma 

descrição que corresponde à linguagem não poética, ou seja, à linguagem referencial. 
Pela descrição apresentada, a linguagem referencial teria, em sua origem, o seguinte traço 

fundamental:  
a) O desgaste da intuição  
b) A dissolução da memória 
c) A fragmentação da experiência 
d) O enfraquecimento da percepção 

6. A comparação entre a poesia e outros usos da linguagem põe em destaque a seguinte característica 

do discurso poético: 
a) revela-se como expressão subjetiva 
b) manifesta-se na referência ao tempo 
c) afasta-se das praticidades cotidianas 
d) conjuga-se com necessidades concretas 
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7.  

 
O texto, que se caracteriza como argumentativo, é utilizado para a defesa da necessidade de 

modernização da ANAC. Correto ou Errado? Justifique sua resposta. 

8. 
Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vêm dos demônios de La Motta  que fizeram dele tanto 

um astro no ringue como um homem fadado à destruição. Dirigida como um senso vertiginoso do 

destino de seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorcese é daqueles filmes que falam à 

perfeição de seu tema (o boxe) para então transcendê-lo e tratar do que importa: aquilo que faz dos 

seres humanos apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. 
Revista Veja, 18 fev. 2009 (adaptado). 

Ao escolher este gênero textual, o produtor do texto objetivou 

a) Construir uma apreciação irônica do filme. 

b) Evidenciar argumentos contrários ao filme de Scorcese. 

c) Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. 

d) Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. 

e) Afirmar que o filme transcende o seu objetivo inicial e, por isso, perde sua qualidade. 
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9. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, 

romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um 

operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado 

de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito 

cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na 

escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. 
Disponível em: <http://www.passeiweb.com>. Acesso em: 1 maio 2009. 

Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de 

a) Fatos ficcionais, relacionados com outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado 

escritor. 

b) Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida 

cotidiana. 

c) Explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa, destacando como 

tema seus principais feitos. 

d) Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua 

intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. 

e) Apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da 

narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. 

10. Sobre a linguagem não literária é correto afirmar, exceto: 

a) É utilizada, sobretudo, em textos cujo caráter seja essencialmente informativo. 

b) Sua principal característica é a objetividade. 

c) Utiliza recursos como a conotação para conferir às palavras sentidos mais amplos do que elas 

realmente possuem. 

d) Utiliza a linguagem denotativa para expressar o real significado das palavras, sem metáforas ou 

preocupações artísticas 

11. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas 

antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. 

Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. 

[...] 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como começar pelo início, 

se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros 

apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois 

juntos  sou eu que escrevo o que estou escrevendo. [...] Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, 

inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. 

Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual  há dois anos e meio 

venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde 

saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não início pelo fim que 

justificaria o começo  como a morte parece dizer sobre a vida  porque preciso registrar os fatos 

antecedentes.                                   LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro:  Rocco, 1998 (fragmento). 

A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, 

culminada com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se 

essa peculiaridade porque o narrador 

a) observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às 

personagens.  

b) relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que 

a compõem. 

c) revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. 

d) admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras 

exatas. 

e) propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de ficção. 

12. São características da linguagem literária, EXCETO: 

a) Variabilidade. 

b) Multissignificação. 

c) Denotação. 

d) Liberdade na criação. 

e) Complexidade. 
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13. Sobre os textos literários, é incorreto afirmar: 

a) Possui grande compromisso com a clareza e a objetividade, podendo ser encontrada em 

reportagens, notícias, manuais de instrução e outros textos cuja principal característica seja a 

informatividade. 

b) O discurso literário, diferentemente do discurso adotado em nosso dia a dia, pode apresentar 

diversos recursos estilísticos capazes de oferecer múltiplas leituras e interpretações. 

c) Uma das principais características da linguagem literária é a liberdade criativa, permitindo que o 

artista desvincule-se dos padrões convencionais da língua, bem como da gramática normativa que 

a rege. 

d) A complexidade da linguagem literária é notada no uso de conotações e metáforas, nas quais as 

palavras extrapolam seu nível semântico. 

14. Uma nova estrada para o turismo de natureza 

Existe um paraíso escondido no interior do país com potencial para tornar-se uma segunda 

Transpantaneira - a rodovia MT-060. A nova rota é conhecida como Estrada Turística e fica próxima da 

fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em Cáceres, no Mato Grosso. O desafio dessa região é similar ao de 

muitas áreas naturais do Brasil: implementar o turismo de natureza para gerar desenvolvimento 

socioeconômico e o empoderamento das comunidades locais. Seria possível trilhar esse sonho em 

uma região tão distante dos grandes centros urbanos? 

O Brasil tem em seu território alguns dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo.  O 

Pantanal, com seus 250 mil quilômetros quadrados de extensão, é um desses exemplos.  Segundo o 

Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o líder em um ranking de 140 países em belezas naturais.  
Revista Época. Acesso em: 11/09/14. Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-

planeta/noticia/2014/09/uma-nova-estrada-bpara-o-turismo-de-naturezab.html>. 

A notícia veiculada em uma revista de grande circulação apresenta fatos relacionados com o turismo 

ecológico. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina 

porque o autor do texto prioriza: 

a) as suas opiniões baseadas em fatos.    

b) os aspectos objetivos e precisos.    

c) os elementos de persuasão do leitor.    

d) os elementos estéticos na construção do texto.    

e) os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. 

15. Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de trezentos povos que, 

juntos, falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, 

tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em 

comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o 

respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações, e o senso de 

que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma 

construção coletiva. Estas ideias, partilhadas pelos povos indígenas, são indispensáveis para construir 

qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso no nosso país não 

são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de  
AZZI, R. As razões de ser guarani-kaiowá. Disponível em: <www.outraspalavras.net>. 

Acesso em: 7 dez. 2012. 

Considerando-se as informações abordadas no texto, ao iniciá-

autor tem como objetivo principal 

a) expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas e 

civilizadas. 

b) trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e, assim, ser reconhecido como 

c) especialista no assunto. 

d) mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza e, por isso, sugerir que se deve 

respeitar o meio ambiente e esses povos. 

e) usar a conhecida oposição entre moderno e antigo como uma forma de respeitar a maneira 

ultrapassada como vivem os povos indígenas em diferentes regiões do Brasil. 

f) apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil, para defender o 

caráter desses povos como civilizações, em contraposição a visões preconcebidas. 

 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2014/09/uma-nova-estrada-bpara-o-turismo-de-naturezab.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2014/09/uma-nova-estrada-bpara-o-turismo-de-naturezab.html
http://www.outraspalavras.net/


 

8
 

 
P

o
r.

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

um único local um acervo de textos do gênero.  

-se de um museu que respeita o suporte midiático que lhe é inerente, e, como tal, aposta nos 

por se construir, uma coleção em que o próprio visitante tece suas conjecturas e experiencia por si 

mesmo, pois os memes só ganham contexto quando o humor subjacente lhes emerge. A piada interna 

que, em muitos sentidos, é o próprio meme só se completa quando o interlocutor acha graça. Por isso, 

os memes, muitas vezes, sucumbem ao tempo. Por isso também, nem sempre os memes ultrapassam 

a condição de elementos (sub)culturais locais para se tornarem efetivamente conteúdos de grande 

 
Disponível em: >http://www.museudememes.com.br/> 

A classificação dos memes como manifestação artística/literária e seu consequente estudo na 

academia é um assunto polêmico, que divide opiniões. Pensando nessa consideração feita pelos 

próprios criadores do site, em uma visita que você mesmo (a) pode fazer: 

http://www.museudememes.com.br e nos conhecimentos adquiridos nessa aula, reflita: que 

características dos memes os fariam poder ser classificados como literatura?  

http://www.museudememes.com.br/
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

O primeiro texto apresenta uma linguagem objetiva e tem propósito informativo, enquanto o segundo 

texto apresenta uma linguagem mais poética. 

2.  

a) No texto I predomina a função referencial da linguagem, ou seja, o autor tem como principal objetivo 

transmitir uma informação. Já no texto II, predomina uma linguagem literária, estilizada, que se 

preocupa não somente com a transmissão da informação sobre um acontecimento, mas também 

com a forma do texto, que é construído de modo a despertar a sensibilidade e o senso estético do 

leitor.  

b) O texto II é literário, pois traz elementos que vão além do objetivo de transmitir uma mensagem, ele 

transmite a informação de forma abstraída e estilizada. 
3. b 

A 

casos, do que o processo de maturação do mesmo. 

4. Os vocábulos "adrenalina" e "besteirol", no texto jornalístico, contrastam com "sobreolhá-lo-ia", "plainos", 

"afeito", "exsicada", no texto literário. Isso se dá porque o texto jornalístico tem o propósito de 

aproximação com o seu público leitor, de modo a transformar a informação em algo interessante; e o 

texto de Euclides da Cunha usa uma linguagem rebuscada por uma questão estilística, com o propósito 

de alcançar um ideal estético formal. 

5. c  

Para o autor, a linguagem referencial teria como origem a fragmentação da experiência de percepção da 

realidade do homem. 

6. c 

Para o autor, a linguagem poética não é prática, mas exige um cuidado e uma reflexão que vão além da 

velocidade cotidiana. 

7. Errado, pois a principal característica de um texto argumentativo é a defesa de uma ideia, de uma opinião, 

de um ponto de vista, uma tese, procurando fazer com que seja aceita. 

8. d 

9. e 

10. c 

Na linguagem não literária não há espaço para a linguagem figurada presente em metáforas, pois sua 

principal função é transmitir uma mensagem de maneira objetiva. 

11. c 

Na questão s

preocupação em abordar os aspectos relacionados com a composição do texto literário. A peculiaridade 

da voz narrativa de Clarice mostra as reflexões existenciais do sujeito em crise e também uma técnica de 

na qual a personagem deixa de narrar para fazer reflexões acerca do próprio comportamento. 

12. c 

A linguagem literária é conotativa, isto é, uma palavra, quando usada no sentido conotativo, permite 

 

13. a  

Os textos literários são subjetivos, não apresentando assim qualquer compromisso com a transparência 

de ideias e conceitos. 
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14. b 

A função referencial, encontrada nos textos jornalísticos, tem como principal característica objetividade, 

cuja finalidade é transmitir uma informação de maneira clara ao expor dados sem interferências de 

comentários subjetivos e pessoais. 

15. e 

Através do uso da linguagem não literária, o autor do texto destaca alguns aspectos comuns das 

civilizações indígenas, contrariando noções preconcebidas que enquadram os indígenas como uma 

entidade genérica e sem variedade cultural. 

 

Questão Contexto  
 

Apesar de ser uma questão complexa e controversa, existem alguns aspectos dos memes que se 

aproximam muito do conceito de manifestação artística/literária, tais quais: uso frequente de linguagem 

não-literal, o fato de se tratar de um gênero muitas vezes narrativos (os memes, frequentemente, narram 

ou retratam situações cotidianas) e a proximidade com a cultura de seu país de origem. 
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Textos literários e não-literários (explorando 

aplicações não convencionais) 

25/27 

set 
 

 

RESUMO 
 

 

É muito importante, quando tratamos de literatura, saber dos conceitos por trás na produção de um texto 

literário, ou seja, de um texto com propósitos artísticos - trata-se de uma forma de arte que tem como 

matéria-prima a palavra. 

 

Primeiramente, é preciso lembrar-se do conceito de literário e de não-literário. Literário é todo texto que 

não apresenta compromisso com o real nem com os fatos: por mais que um autor tenha como referência a 

realidade, ele acabará recriando-a de alguma forma, colocando em seu texto sua interpretação subjetiva e 

sua visão de mundo particular. Já os textos não-literários tendem à objetividade: o autor tem como objetivo 

transmitir sua mensagem da maneira mais clara e direta quanto possível. De uma maneira geral, pode-se dizer 

que o texto literário tem como foco a emoção enquanto o texto não-literário tem como foco a informação. 

 

Em segundo lugar, é importante apontar que, apesar de a literatura ser um recorte específico das diferentes 

manifestações artísticas, ela em diversos momentos da história tangenciou as artes plásticas, apresentando-

se em movimentos que também abarcaram a pintura, a escultura e, para além das artes plásticas, o cinema. 

 

Assim, vemos que o conceito de arte e literatura são inseparáveis. Por isso, nos vestibulares, questões que 

aproximem os dois conceitos não são raras. Além disso, questões que tratam da diferenciação da linguagem 

referencial  direta, objetiva  da linguagem poética são recorrentes. 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades 

menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um 

ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, 

controlando sua reprodução, crescimento e migrações.  
DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  

 

Predomina no texto a função da linguagem  

a) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia.  

b) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação.  

c) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem.  

d) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor.  

e) referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais.  

  

2. Transtorno do comer compulsivo O transtorno do comer compulsivo vem sendo reconhecido, nos 

últimos anos, como uma síndrome caracterizada por episódios de ingestão exagerada e compulsiva de 

alimentos, porém, diferentemente da bulimia nervosa, essas pessoas não tentam evitar ganho de peso 

com os métodos compensatórios. Os episódios vêm acompanhados de uma sensação de falta de 

controle sobre o ato de comer, sentimentos de culpa e de vergonha.  

Muitas pessoas com essa síndrome são obesas, apresentando uma história de variação de peso, pois a 

comida é usada para lidar com problemas psicológicos. O transtorno do comer compulsivo é 

encontrado em cerca de 2% da população em geral, mais frequentemente acometendo mulheres entre 

20 e 30 anos de idade. Pesquisas demonstram que 30% das pessoas que procuram tratamento para 

obesidade ou para perda de peso são portadoras de transtorno do comer compulsivo.  
Disponível em: http://www.abcdasaude.com.br. Acesso em: 1 maio 2009 (adaptado).  

 

 

 

Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a finalidade de 
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a) descrever e fornecer orientações sobre a síndrome da compulsão alimentícia.  

b) narrar a vida das pessoas que têm o transtorno do comer compulsivo.  

c) aconselhar as pessoas obesas a perder peso com métodos simples.  

d) expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação.  

e) encaminhar as pessoas para a mudança de hábitos alimentícios.  

 

3. Não tem tradução 

[...]  

Lá no morro, se eu fizer uma falseta 

A Risoleta desiste logo do francês e do inglês 

A gíria que o nosso morro criou 

Bem cedo a cidade aceitou e usou 

[...] 

Essa gente hoje em dia que tem mania de exibição 

Não entende que o samba não tem tradução no idioma francês 

Tudo aquilo que o malandro pronuncia 

Com voz macia é brasileiro, já passou de português 

Amor lá no morro é amor pra chuchu 

As rimas do samba não são I love you 

E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny 

Só pode ser conversa de telefone 
ROSA, N. In: SOBRAL, João J. V. A tradução dos bambas. Revista Língua Portuguesa Ano 4, no 54. São Paulo: Segmento, 

abr. 2010 (fragmento). 

As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada 

preocupação do artista com seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil, no início dos 

anos 1920, ainda são modernas. Nesse fragmento do samba Não tem tradução, por meio do recurso da 

metalinguagem, o poeta propõe 

a) incorporar novos costumes de origem francesa e americana, juntamente com 

vocábulosestrangeiros.  

b) respeitar e preservar o português padrão como forma de fortalecimento do idioma do Brasil.  

c) valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade 

nacional.  

d) mudar os valores sociais vigentes à época, com o advento do novo e quente ritmo da música 

popular brasileira. 

e) ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão de valores étnicos de sociedades mais 

desenvolvidas. 

4.  

 
COSTA, C. Superinteressante. Fev. 2011 (adaptado). (Foto: Reprodução/Enem)  
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Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. Da mesma forma 

que em outras áreas, a internet também inovou as maneiras de vivenciar a amizade. Da leitura do 

infográfico, depreendem-se dois tipos de amizade virtual, a simétrica e a assimétrica, ambas com seus 

prós e contras. Enquanto a primeira se baseia na relação de reciprocidade, a segunda 

a) reduz o número de amigos virtuais, ao limitar o acesso à rede. 

b) parte do anonimato obrigatório para se difundir.  

c) reforça a configuração de laços mais profundos de amizade. 

d) facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. 

e) tem a responsabilidade de promover a proximidade física. 

 

5. Lépida e leve 

Língua do meu Amor velosa e doce, 

que me convences de que sou frase, 

que me contornas, que me vestes quase, 

como se o corpo meu de ti vindo me fosse. 

Língua que me cativas, que me enleias 

os surtos de ave estranha, 

em linhas longas de invisíveis teias, 

de que és, há tanto, habilidosa aranha... 

[...] 

Amo-te as sugestões gloriosas e funestas, 

amo-te como todas as mulheres 

te amam, ó língua-lama, ó língua-resplendor, 

pela carne de som que à ideia emprestas 

e pelas frases mudas que proferes 

nos silêncios de Amor!... 
MACHADO, G. In: MORICONI, I. (org.). Os cem melhores poemas brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 

(fragmento). 

 

A poesia de Gilka Machado identifica-se com as concepções artísticas simbolistas. Entretanto, o texto 

selecionado incorpora referências temáticas e formais modernistas, já que, nele, a poeta 

a) procura desconstruir a visão metafórica do amor e abandona o cuidado formal. 

b) concebe a mulher como um ser sem linguagem e questiona o poder da palavra. 

c) questiona o trabalho intelectual da mulher e antecipa a construção do verso livre. 

d) propõe um modelo novo de erotização na lírica amorosa e propõe a simplificação verbal. 

e) e  

 

6. Há certos usos consagrados na fala, e até mesmo na escrita, que, a depender do estrato social e do 

nível de escolaridade do falante, são, sem dúvida, previsíveis. Ocorrem até mesmo em falantes que 

dominam a variedade padrão, pois, na verdade, revelam tendências existentes na língua em seu 

processo de mudança que não podem 

representado pelas regras da gramática normativa. Usos como ter por haver em construções existentes 

(tem muitos livros na estante), o do pronome objeto na posição de sujeito (para mim fazer o trabalho), 

a não-concordância das passivas com se (aluga-se casas) são indícios da existência, não de uma norma 

única, mas de uma pluralidade de normas, entendida, mais uma vez, norma como conjunto de hábitos 

linguísticos, sem implicar juízo de valor.  
CALLOU, D. Gramática, variação e normas. In VIEIRA, S. R.; BRANDÃO, S. (orgs). Ensino de gramática: descrição e uso. São 

Paulo: Contexto, 2007 (fragmento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando a reflexão trazida no texto a respeito da multiplicidade do discurso, verifica-se que: 
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a) estudantes que não conhecem as diferenças entre língua escrita e língua falada empregam, 

indistintamente, usos aceitos na conversa com amigos quando vão elaborar um texto escrito. 

b) falantes que dominam a variedade padrão do português do Brasil demonstram usos que 

confirmam a diferença entre a norma idealizada e a efetivamente praticada, mesmo por falantes 

mais escolarizados. 

c) moradores de diversas regiões do país enfrentam dificuldades ao se expressar na escrita revelam 

a constante modificação das regras de empregos de pronomes e os casos especiais de 

concordância. 

d) pessoas que se julgam no direito de contrariar a gramática ensinada na escola gostam de 

apresentar usos não aceitos socialmente para esconderem seu desconhecimento da norma 

padrão. 

e) usuários que desvendam os mistérios e sutilezas da língua portuguesa empregam forma do verbo 

ter quando,  na verdade, deveriam usar formas do verbo haver, contrariando as regras 

gramaticais. 

 

7. Palavra indígena 

A história da tribo Sapucaí, que traduziu para o idioma guarani os artefatos da era da computação que 

ganharam importância em sua vida, como mouse (que eles chamam de angojhá) e windows (oventã). 

Quando a internet chegou àquela comunidade, que abriga em torno de 400 guaranis, há quatro anos, 

por meio de um projeto do Comitê para Democratização da Informática (CDI), em parceria com a ONG 

Rede Povos da Floresta e com antena cedida pela Star One (da Embratel), Potty e sua aldeia logo 

vislumbraram as possibilidades de comunicação que a web traz. Ele conta que usam a rede, por 

enquanto, somente para preparação e envio de documentos, mas perceberam que ela pode ajudar na 

preservação da cultura indígena. A apropriação da rede se deu de forma gradual, mas os guaranis já 

incorporaram a novidade tecnológica ao seu estilo de vida. A importância da internet e da computação 

para eles está expressa num caso de rara incorporação: a do vocabulário. 

 

 Sugeri a eles que cria

acumular a 

adaptar para o idioma deles, como angojhá (rato) e oventã (janela)  conta Rodrigo Baggio, diretor 

do CDI. 
Disponível em: http://www.revistalingua.uol.com.br. Acesso em: 22 jul. 2010. 

 

O uso das novas tecnologias de informação e comunicação fez surgir uma série de novos termos que 

foram acolhidos na sociedade brasileira em sua forma original, como: mouse, windows, download, site, 

homepage, entre outros. O texto trata da adaptação de termos da informática à língua indígena como 

uma reação da tribo Sapucaí, o que revela 

a) a possibilidade que o índio Potty vislumbrou em relação à comunicação que a web pode trazer a 

seu povo e à facilidade no envio de documentos e na conversação em tempo real. 

b) o uso da internet para preparação e envio de documentos, bem como a contribuição para as 

atividades relacionadas aos trabalhos da cultura índigena. 

c) a preservação da identidade, demonstrada pela conservação do idioma, mesmo com a utilização 

de novas tecnologias características da cultura de outros grupos sociais. 

d) adesão ao projeto do Comitê para Democratização da Informática (CDI), que, em parceria com 

a ONG Rede Povos da Floresta, possibilitou o acesso à web, mesmo em ambiente inóspito. 

e) a apropriação da nova tecnologia de forma gradual, evidente quando os guaranis incorporaram 

a novidade tecnológica ao seu estilo de vida com a possibilidade de acesso à internet. 

 

 

8. No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do 

direito, nem pelo domínio desses instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza melhor participação social. 

A condição cidadã depende, seguramente, da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo 

contingente populacional 
Formação de leitores e construção da cidadania, memória e presença do PROLE. Rio de Janeiro: FBN, 2008. 
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Ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir o 

exercício da cidadania, o autor 

a) critica os processos de aquisição da leitura e da escrita. 

b) fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil. 

c) incentiva a participação efetiva na vida da comunidade. 

d) faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro. 

e) define instrumentos eficazes para elevar a condição social da população do Brasil. 

 

9. Entrevista com Marcos Bagno  

Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje se 

baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas 

simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer 

  

No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se 

existencial é porque recebemos esses usos de nossos excolonizadores. Não faz sentido imaginar que 

acontece com muitas outras coisas: regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais 

e verbais etc. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa 

de outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário de independência, não 

faz sentido continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar o que vem de fora.  

Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado 

por menos de dez milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de 

português que em toda a Europa!  
Informativo Parábola Editorial, s/d. 

 

Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão em 

toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele 

a) adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o 

uso da norma padrão. 

b) apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, por isso, defende um ponto de vista 

difícil de ser verificado na materialidade do texto. 

c) propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados como ele, enquanto a 

norma coloquial deve ser usada por falantes não escolarizados. 

d) acredita que a língua genuinamente brasileira está em construção, o que o obriga a incorporar 

em seu cotidiano a gramática normativa do português europeu. 

e) defende que a quantidade de falantes do português brasileiro ainda é insuficiente para acabar 

com a hegemonia do antigo colonizador. 

 

10.  

 
Foto: NIEMAN, D. Exercício e saúde. São Paulo: Manole, 1999 (adaptado) 
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A partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo, apresentados na figura, são 

adaptações benéficas à saúde de um indivíduo: 

a) Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da oxigenação do sangue. 

b) Diminuição da oxigenação do sangue e aumento da frequência cardíaca em repouso. 

c) Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da gordura corporal. 

d) Diminuição do tônus muscular e aumento do percentual de gordura corporal. 

e) Diminuição da gordura corporal e aumento da frequência cardíaca em repouso. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 
CURY, C. Disponível em: http://tirasnacionais.blogspot.com. Acesso em: 13 nov. 2011. (Foto: Reprodução) 

 

A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de 

interação e de informação. Tal posicionamento é expresso, de forma argumentativa, por meio de uma 

atitude 

a) crítica, expressa pelas ironias. 

b) resignada, expressa pelas enumerações. 

c) indignada, expressa pelos discursos diretos. 

d) agressiva, expressa pela contra-argumentação. 

e) alienada, expressa pela negação da realidade. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
  

1. e   

Festival da Record em 1967. 

 

2. d 

O texto é claro e objetivo, apresentando números que informam sobre as grandes quantidades de lixo 

nas rodovias brasileiras e as consequências que advêm desse fato. Assim, conclui-se que seu objetivo é 

influenciar o leitor para a necessidade de preservação do meio ambiente e segurança nas rodovias, como 

se afirma em E.  

 

3. c 

De acordo com o autor, o texto é uma espécie de alma imortal independentemente do formato em que 

é difundido. 

 

4. d 

Apenas D contém afirmação pertinente, já que as demais apresentam substituições que se desviam do 

sentido original. 

 

5. e 

Ao estabelecer a hipótese, teórica, de que um novo modo de comunicação suplanta completamente os 

anteriores, e ao verificar, na prática que isso não acontece de fato, contrapõem-se os conhecimentos 

teórico e empírico e confirma-se a evidência de que novos gêneros textuais surgiram com o progresso. 

 

6. b 

A alternativa C propõe-se como verdadeira, tendo em vista a possibilidade de múltiplos gêneros serem 

convertidos em uma linguagem teatral, bastando para isto, que se façam as adaptações necessárias como 

um todo. 

 

7. c 

 

Portanto, o gabarito é letra C., pois a polissemia é um fenômeno linguístico que consiste na 

multiplicidade de significados que podem ser  assumidos por uma palavra. 

 

8. e 

A ironia está na urbanização desenfreada e sem cuidados sofrida pela cidade.  

 

9. d 

Ao associar a bicicleta ergométrica à postura do pai perante a vida, o personagem ironiza e critica esse 

tipo de atitude. As definições das demais opções estão corretas, mas não se aplicam à tirinha.  

 

10. a 

A objetividade da mensagem explica a alternativa correta. Não havia espaço nem contexto para 

subjetividades. 
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Questão Contexto  
 
Há a polissemia da  

negócios, demonstração sintética do estado patrimonial de uma empresa ou de entidade (do seu ativo, 

passivo, capital e patrimônio), por meio de seus investimentos e da origem desses investimentos, feita de 

acordo com a lei e estatutos. Na tirinha, assume o significado de brinquedo/ lazer  
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RESUMO   
 

 
O estudo da isomeria plana esclareceu-nos muito a respeito do motivo pelo qual compostos de mesma 

fórmula molecular possuem propriedades físicas e químicas diferentes, na medida em que mostrou a 

diferença entre a estrutura plana da cadeia desses compostos, chamados de isômeros.  

No entanto, ficaram mais dúvidas sobre compostos que possuem tanto fórmulas moleculares como fórmulas 

estruturais planas iguais, contudo apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Assim, descobriu-

se a existência de diferenças entre eles que apenas podem ser observadas em dimensões espaciais, e surgiu 

o que chamamos de isomeria espacial ou estereoisomeria.  

Esse tipo de isomeria se divide entre GEOMÉTRICA ou CIS-TRANS (sobre a qual aprenderemos neste 

material) e ÓPTICA (a ser vista posteriormente).  

A isomeria GEOMÉTRICA ou CIS-TRANS pode ocorrer em 2 tipos de compostos: 

 

• Cadeia aberta com ligação dupla: 

Condições de ocorrência: 

I. Ter ligação dupla na cadeia; 

II. Possuir grupos radicais distintos no mesmo carbono da dupla, ou seja, R1  R2 e R3  R4. 

 
Nestes compostos, a ligação dupla impede a rotação entre os átomos de carbono, que existe quando a 

ligação entre eles é simples. 

Exemplo1: 1,2-dicloroetano → C2H4Cl2 

 

Ao girarmos um dos carbonos na molécula do 1,2-dicloroetano, a molécula continua a mesma, não altera sua 

conformação espacial nem suas propriedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo2: 

Observe agora a molécula de 1,2-dicloroeteno abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Como a molécula do 1,2-dicloroeteno não possui essa livre rotação, devido à ligação dupla entre carbonos, 

motivo pelo qual as 2 estruturas abaixo já representam compostos diferentes, com propriedades físicas e 

químicas diferentes. 

Já que se trata de compostos diferentes, recebem nomes diferentes, da seguinte maneira: 
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• CIS + nome do composto → quando ligantes iguais estiverem do mesmo lado do plano espacial ou 

quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver do mesmo lado do plano 

espacial que o ligante de menor número atômico do outro carbono. 

• TRANS + nome do composto → quando ligantes iguais estiverem em lados opostos do plano espacial ou 

quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver no lado oposto ao do ligante 

de menor número atômico do outro carbono. 

Utilizando o exemplo2: 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo3: 

                               cis-1-cloro-1-fluorpropeno                                   trans-1-cloro-1-fluorpropeno 

 

Exemplo4: 

           ácido cis-butenodioico ou ácido maleico                             ácido trans-butenodioico ou ácido fumárico 

 

Obs.: O composto cis é aquele em que os hidrogênios estão para o mesmo lado, formando uma conformação 

espacial menos simétrica que na trans, em que os hidrogênios estão em lados opostos. 

 

IMPORTANTE à BEÇA: 

A isomeria CIS-TRANS foi inicialmente designada para compostos em que R1=R4 e R2=R4 ou R1=R4 e R2=R3. 

Por isso, estabeleceu-se a ISOMERIA E-Z para indicar os casos em que não há igualdade entre ligantes de um 

e de outro carbono da dupla, da seguinte maneira: 

• Z + nome do composto → quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver do 

mesmo lado do plano espacial que o ligante de menor número atômico do outro carbono. 

• E + nome do composto → quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver no 

lado oposto ao do ligante de menor número atômico do outro carbono. 

Exemplos: 

Z-1-cloro-1-fluorpropeno e E-1-cloro-1-fluorpropeno 

Z-11-retinal e E-11-retinal 

 

No entanto, hoje em dia usamos mais a isomeria CIS-TRANS até mesmo para estes casos, como abordado 

inicialmente, sendo o isômero Z correspondente ao CIS e o E, ao TRANS.  

 

 

 
            cis-1,2-dicloroeteno                                                   trans-1,2-dicloroeteno 

 

 

Plano 

Espacial 
Plano 

Espacial 
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• Cadeia fechada (Isomeria Bayeriana): 

 

Condição de ocorrência:  

Em pelo menos dois átomos de carbono do ciclo, devemos encontrar dois grupos radicais distintos entre si. 

Nestes compostos, o que impede a rotação entre os átomos de carbono é o fato de a cadeia ser fechada. 

Exemplo1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já que se trata de compostos diferentes, recebem nomes diferentes, da seguinte maneira: 

• CIS + nome do composto → quando ligantes iguais estiverem do mesmo lado do plano; 

• TRANS + nome do composto → quando ligantes iguais estiverem em lados opostos do plano espacial. 

Exemplo2: 

                                            cis-1,2-dicloropropano                  trans-1,2-dicloropropano 

 

IMPORTANTE à BEÇA: 

 

• Cis: 

Menos estável → devido à existência de 2 radicais iguais do mesmo lado, seus pares eletrônicos se repelem 

com maior intensidade. Isso cria um momento dipolar diferente de zero, o que reduz sua estabilidade; 

Menos simétrico; 

Menor ponto de ebulição. 

 

• Trans: 

Mais estável → devido à existência de 2 radicais iguais em lados opostos, seus pares eletrônicos se repelem 

com menor intensidade. Isso cria um momento dipolar igual a zero, o que aumenta sua estabilidade; 

Mais simétrico; 

Maior ponto de ebulição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Mesmo lado do plano                                          Lados opostos do plano 
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EXERCÍCIOS  
 

1. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, ocorre uma reação química na qual o íon succinato é consumido. 

Observe a fórmula estrutural desse íon: 

 
Na reação de consumo, o succinato perde dois átomos de hidrogênio, formando o íon fumarato. 

Sabendo que o íon fumarato é um isômero geométrico trans, sua fórmula estrutural corresponde a:  

a)  c)  

b)  d)  

2. As gorduras de origem animal são constituídas principalmente por gorduras saturadas, colesterol e 

gorduras trans ganhou uma posição de destaque no dia a 

dia em função da divulgação de possíveis malefícios à saúde decorrentes de seu consumo. Esse tipo 

de gordura, que se encontra em alimentos como leite integral, queijos gordos, carne de boi e 

manteiga, pode aumentar os níveis do colesterol prejudicial ao organismo humano.  

Nesse tipo de gordura, a fórmula do composto ao qual a denominação trans faz referência é  

 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)  
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3. Analise as informações a seguir.  

Em 2001, algumas indústrias brasileiras começaram a abolir voluntariamente o uso dos plastificantes 

ftalatos em brinquedos e mordedores, entre muitos outros itens fabricados em PVC flexível destinados 

à primeira infância, pois os ftalatos causam uma série de problemas à saúde, incluindo danos ao fígado, 

aos rins e aos pulmões, bem como anormalidades no sistema reprodutivo e no desenvolvimento 

sexual, sendo classificados como prováveis carcinogênicos humanos. A fórmula a seguir representa a 

estrutura do dibutilftalato, principal substância identificada nas amostras estudadas, que pode causar 

esses efeitos irreversíveis muito graves quando inalado, ingerido ou posto em contato com a pele. 

 
Em relação ao dibutilftalato, é correto afirmar que é um composto orgânico   
a) da função dos éteres.     

b) de cadeia alifática.     

c) de fórmula molecular 16 22 4C H O .     

d) de elevada solubilidade em água.     

e) de isomeria cis-trans.  

4. As gorduras trans devem ser substituídas em nossa alimentação. São consideradas ácidos graxos 

artificiais mortais e geralmente são provenientes de alguns produtos, tais como: óleos parcialmente 

hidrogenados, biscoitos, bolos confeitados e salgados. Essas gorduras são maléficas porque são 

causando mortes por doenças cardíacas.  

 
Com respeito a essas informações, assinale a afirmação verdadeira.   
a) As gorduras trans são um tipo especial de gordura que contém ácidos graxos saturados na 

configuração trans.     

b) Na hidrogenação parcial, tem-se a redução do teor de insaturações das ligações carbono-carbono.     

c) Colesterol é um fenol policíclico de cadeia longa.     

d) Ácido graxo é um ácido carboxílico (COH) de cadeia alifática.     

e) O colesterol apresente um grupamento funcional amina. 

5. Na representação abaixo, encontram-se as estruturas de duas substâncias com as mesmas fórmulas 

moleculares. 

 
Essas substâncias guardam uma relação de isomeria:  

a) de cadeia.    

b) de posição.    

c) de função.    

d) geométrica.    

e) compensação 
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6. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

O cis-1,2-dicloroeteno é uma molécula __________, e o seu isômero trans apresenta __________ ponto 

de ebulição por ser uma molécula __________.  

a) apolar  maior  polar    

b) apolar  menor  polar    

c) polar  mesmo  polar    

d) polar  maior  apolar    

e) polar  menor  apolar    

7. Em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorrilho. 

Esse odor serve para proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios 

responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol ligado à sua 

cadeia. 

A estrutura desse feromônio, que ajuda na proteção do zorrilho, é  

a)  

c) 

 

e)  

b)  d)  

 

8. O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial: 

 
Como é possível observar, as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato 

espacial da molécula. 

As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas, respectivamente:  

a) cis e cis    

b) cis e trans    

c) trans e cis    

d) trans e trans    

e) tautomeria  

9. O Retinal, molécula apresentada abaixo, associado à enzima rodopsina, é o responsável pela química 

da visão. Quando o Retinal absorve luz (fótons), ocorre uma mudança na sua geometria, e essa 

alteração inicia uma série de reações químicas, provocando um impulso nervoso que é enviado ao 

cérebro, onde é percebido como visão. 

 
Entre as alternativas a seguir, assinale aquela em que a sequência I, II e III apresenta corretamente as 

geometrias das duplas ligações circuladas em I e II e a função química circulada em III.  

a) I - Cis II - Trans III - Aldeído    

b) I - Trans II - Cis III - Álcool    

c) I - Trans II - Trans III - Aldeído    

d) I - Trans II - Cis III - Aldeído    

e) I - Cis II - Trans III  Ácido carboxílico    
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10. A busca por substâncias capazes de minimizar a ação do inseto que ataca as plantações de tomate no 

Brasil levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte fórmula estrutural: 

 
Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, o potencial 

substituto deverá preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio sexual: função 

orgânica, cadeia normal e isomeria geométrica original. 

A fórmula estrutural do substituto adequado ao feromônio sexual obtido industrialmente é:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
   
  

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

O ácido maleico (usado para resinas sintéticas, corantes, etc...) e o ácido fumárico (acidulante 

alimentar, acrescentado em bebidas) são isômeros geométricos ou diastereoisômeros cis-trans, o que 

resulta em propriedades físicas e químicas diferentes. Por exemplo, o ácido maleico possui as duas 

carboxilas no mesmo plano e, devido a isso, ele é capaz de sofrer desidratação intramolecular, ou seja, 

suas moléculas se rearranjam liberando uma molécula de água e formando o anidrido maleico. Isso já 

não acontece com o ácido fumárico, porque suas carboxilas estão em lados opostos e, por causa desse 

impedimento espacial, não há como elas interagirem. 

As estruturas desses dois isômeros estão representadas abaixo: 

 
Indique o nome oficial desses dois compostos, respectivamente: 

a) ácido trans-butenodioico e ácido cis-butenodioico 

b) ácido cis-butenodioico e ácido trans-butenodioico 

c) ácido Z-butenodioico e ácido E-butenodioico 

d) ácido E-butenodioico e ácido Z-butenodioico 

e) ácido cis-etenodioico e ácido trans-etenodioico 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

1. d  

Teremos: 

   
2. c 

A presença de uma dupla ligação num átomo de carbono faz com que ele fique com duas valências livres, 

formando um ângulo de 120° (o carbono sofre uma hibridização do tipo sp2). 

A ligação pi ( ),π  que é responsável pela dupla ligação, impede a rotação dos átomos de carbono em 

volta de um eixo de referência. 

Quando os ligantes de maior massa estiverem em semi-espaços opostos, teremos o isômero geométrico 

na forma TRANS (que significa do lado de lá, ou seja, opostos). 

A fórmula do composto ao qual a denominação trans faz referência é: 

   
3. c 

a) Incorreta. A função orgânica presente é o éster: 

 
b) Incorreta. O composto apresenta cadeia aromática. 

c) Correta. O dibutilftalato apresenta 16C, 22H e 4O. 
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d)  Incorreta. Os ésteres de baixa massa molecular são pouco solúveis em água e os demais são insolúveis. 

e)  Incorreta. O composto não apresenta isomeria geométrica, pois esse tipo de isomeria ocorre em  

compostos insaturados de cadeia aberta ou cíclica que apresente ligantes diferentes unidos ao  

carbono da dupla.   
4. b 

a) Incorreta. As gorduras trans contém ácidos graxos insaturados na sua configuração. 

 
b) Correta. O produto da hidrogenação será: 

 
Observe que ocorreu a entrada de 1mol de 2H  e a quebra da ligação pi. 

c) Incorreta. O colesterol é um álcool policíclico. 

d) Incorreta. Ácido graxo é um ácido carboxílico, pois contém a carboxila ( COOH)−  de cadeia longa.   

e) Incorreta. O colesterol não apresenta um grupo amina (-NH2). 

5. d 

A isomeria geométrica ocorre modificação no arranjo espacial dos grupos ligados aos átomo de 

nitrogênio (cis = mesmo lado e trans = lados opostos).   
6. e 

   
7. b 

C C

CH3

H CH2

H

SH

Trans

Grupo tiol     
8. a 

As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas, respectivamente: cis e cis, pois os 

ligantes de maior massa estão do mesmo lado do plano de referência para os carbonos 9 e 12. 
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9. a 

Teremos: 

   
10. e 

Fórmula do feromônio desenvolvido: 

 
Função orgânica: éster de ácido carboxílico ou éster. 

Cadeia carbônica: normal. 

Isomeria geométrica: cis e trans. 

Fórmula estrutural do substituto adequado, que apresenta estas características: 

   
 

Questão Contexto  

b 

O ácido maleico é o ácido cis-butenodioico porque os grupos ligantes dos carbonos da dupla que são 

iguais estão do mesmo lado do plano. Já o ácido fumárico é o trans-butenodioico porque seus grupos 

ligantes iguais estão em lados opostos. 
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Quí. 
 

Professor: Abner Camargo 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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RESUMO   
 

 

Existem compostos químicos que apresentam atividade óptica, ou seja, são capazes de desviar o plano da luz 

polarizada. Vamos entender passo a passo o que isso significa. 
A luz que sai direto da fonte luminosa transita em todos os sentidos, ou seja, não possui nenhum pólo 

específico pelo qual as ondas de luz vibrem. Esta luz, portanto, não é polarizada. 
Quando se faz a luz de uma fonte passar por um polarizador, ela passa a irradiar em apenas 1 sentido ou plano, 

isto é, fica polarizada. Se fizermos esta luz polarizada passar por um composto químico qualquer e, ao 

medirmos sua polarização com o auxílio de um polarímetro, ela tiver seu plano de irradiação desviado, acusa-

se atividade óptica em tal substância. 

 
• OPA, polarímetro? 

Trata-se de um aparelho com função de medir a polarização da luz (se ela é ou não polarizada e em qual 

plano ela irradia, caso seja). Ele também contém o polarizador, que faz com que a luz passe a ser irradiada 

em apenas 1 sentido, isto é, polariza-a.  
Quando a substância possui atividade óptica, 

• ela possui ISÔMEROS ÓPTICAMENTE ATIVOS: compostos de mesma fórmula molecular, porém com 

propriedades químicas distintas, pelo fato de terem conformações espaciais diferentes; 

• ela pode desviar o plano da luz para a esquerda  neste caso, chamamo-la de isômero LEVÓGIRO  ou 

para a direita  isômero DEXTRÓGIRO; 

• ela deve possuir, no mínimo, 1 CARBONO QUIRAL, ou seja, um carbono assimétrico, que faz com que a 

molécula toda seja assimétrica. É essa assimetria que causa o desvio do plano da luz; 

 

• OPA, carbono quiral? 

É o carbono que tem todos os grupos ligantes diferentes entre si, o que faz dele assimétrico. A imagem 

refletida no espelho de qualquer coisa assimétrica não se sobrepõe perfeitamente à coisa real.  

Exemplo: Ao colocarmos nossa mão esquerda na frente do espelho, a imagem refletida por ele é idêntica à 

nossa mão direita, a qual não se sobrepõe com perfeição à outra. Veja: 

 
O mesmo ocorre com a molécula assimétrica. Como um dos carbonos é quiral, haverá 2 conformações 

espaciais diferentes para a mesma estrutura, o que determinará 2 compostos com propriedades diferentes (2 
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isômeros): 1 conformação espacial e 1 outra exatamente igual à imagem da primeira no espelho, e que não 

se sobrepõe com perfeição a ela. 

Exemplo: O ácido láctico possui 1 carbono quiral.  

 
Tentativa de sobreposição dos isômeros: 

 
• Cada uma dessas conformações é um isômero do ácido láctico, que desvia a luz polarizada para um 

lado: esquerdo, no caso do isômero levógiro; e direito, no caso do isômero dextrógiro.  

• Não sabemos com certeza qual deles é dextrógiro e qual é levógiro, mas isso não importa tanto, uma 

vez que sabemos que, se um é o dextrógiro, sua imagem é o levógiro, ou vice-versa. 

• Ao par dextrógiro-levógiro, damos o nome de ENANTIÔMEROS. 

• Seus isômeros dextrógiro e levógiro desviam a luz com o MESMO ÂNGULO, ainda que para sentidos 

divergentes; 

• A mistura entre quantidades iguais dos dois enantiômeros (mistura equimolar) não é capaz de desviar o 

plano da luz polarizada, já que cada isômero a desvia com ângulo igual em sentidos opostos (um desvio 

-la de MISTURA RACÊMICA ou RACEMATO, e por não apresentar atividade 

óptica (propriedade diferente dos 2 outros isômeros), dizemos que é o terceiro isômero da estrutura 

assimétrica (o ISÔMERO OPTICAMENTE INATIVO). 

Sendo assim, estruturas com 1 CARBONO QUIRAL possuem 3 isômeros ópticos: 2 IOA (isômeros 

opticamente ativos) e 1 IOI (isômero opticamente inativo). 
E quanto as que possuem mais de 1 carbono quiral? Vejamos. 

 

2 CARBONOS QUIRAIS DIFERENTES 

 

Neste caso,  
• CADA CARBONO assimétrico desvia o plano da luz polarizada em 2 SENTIDOS POSSÍVEIS (esquerda ou 

direita), ou seja, cada carbono pode ter conformação espacial dextrógira ou levógira; 

• UM CARBONO desvia a luz com um ÂNGULO (α) e o OUTRO CARBONO desvia com outro ÂNGULO 

(β), já que os carbonos não são iguais. Logo, o desvio total do plano da luz, ao passar pela substância, 

será a soma do desvio provocado por cada carbono quiral. 

 

Observe o 2-cloro-3-hidroxibutanal. 
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As conformações espaciais possíveis para esta estrutura são: 

 
Obs.: A classificação de cada conformação dos carbonos 1 (C1) e 2 (C2) como dextrógiros ou levógiros foi 

aleatória, já que não temos como saber qual é cada conformação de fato. Mas vamos seguir a explicação 

tendo essa escolha como base: se na estrutura 1 o C1 está d, sua imagem (estrutura 2) necessariamente é l; 

se na mesma estrutura o C2 está d, sua imagem (estrutura 2) necessariamente é l. Seguindo esse padrão, 

conseguimos definir qual tipo de desvio cada carbono das demais estruturas apresenta.  
• Os pares 1/2 e 3/4 são pares de ENANTIÔMEROS, uma vez que representam uma estrutura e sua imagem 

no espelho; 

• Já os pares 1/3, 1/4, 2/3 e 2/4, como não são uma imagem do outro, são chamados 

DIASTEREOISÔMEROS. 

Vamos ver como ocorrerão os desvios da luz em cada estrutura (1, 2, 3 e 4). Para tanto, grave que: 

• α representa o tamanho do desvio feito pelo carbono quiral 2; 

• β representa o tamanho do desvio feito pelo carbono quiral 3; 

• o sinal positivo (+) representa o desvio para a direita; 

• o sinal negativo ( ) representa o desvio para a esquerda; 

• o desvio +α anula o α; 

• o desvio +β anula o β; 

• IOA = isômero opticamente ativo; 

• IOI = isômero opticamente inativo; 

• quando os desvios se anulam, o isômero é opticamente inativo. 

 

 

 

 

 

 

Agora vamos ver como ocorrerão os desvios da luz nas misturas equimolares dos pares enantiômeros, as 

misturas racêmicas.  

 

Mistura Carbonos 2 Carbonos 3 Tipo de isômero 
1/2 dextrógiro (desvio +α) e 

levógiro (desvio α) 
dextrógiro (desvio +β) e 

levógiro (desvio β) 
IOI (desvio +α α +β β) 

desvio nulo 
3/4 dextrógiro (desvio +α) e 

levógiro (desvio α) 
levógiro (desvio β) e 

dextrógiro (desvio +β) 
IOI (desvio +α α +β β) 

desvio nulo 

 

Assim, concluímos que uma molécula com 2 CARBONOS QUIRAIS possui 4 IOA e 2 IOI. 
• Generalização: chamando de n o número de carbonos quirais em uma molécula, 

• o número de IOA que ela possui é 2n; 

• o número de IOI que ela possui é 2n 1 ou 2n/2. 

 

2 CARBONOS QUIRAIS IGUAIS OU ISOMERIA MESO 

 

 

Estrutura Carbono 2 Carbono 3 Tipo de isômero 
1 dextrógiro (desvio +α) dextrógiro (desvio +β) IOA (desvio +α +β) 

2 levógiro (desvio α) levógiro (desvio β) IOA (desvio α β) 

3 dextrógiro (desvio +α) levógiro (desvio β) IOA (desvio +α β) 
4 levógiro (desvio α) dextrógiro (desvio +β) IOA (desvio α +β) 
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Neste caso,  
• A molécula possui um PLANO DE SIMETRIA (PS) interno, embora possua carbonos assimétricos; 

• os 2 carbonos quirais possuem os MESMOS LIGANTES; 

• CADA CARBONO assimétrico desvia o plano da luz polarizada em 2 SENTIDOS POSSÍVEIS (esquerda ou 

direita), ou seja, cada carbono pode ter conformação espacial dextrógira ou levógira; 

• UM CARBONO desvia a luz com um ÂNGULO (α) e o OUTRO CARBONO desvia com o mesmo ÂNGULO 

(α), já que os carbonos são iguais. Logo, o desvio total do plano da luz, ao passar pela substância, será a 

soma do desvio provocado por cada carbono quiral. 

Observe o 2,3-butanodiol: 

 
Ligantes do carbono 1:     

 
Ligantes do carbono 2:                    

 
 

As conformações espaciais possíveis para esta estrutura são:

 
 

• O par 1/2 é um par de ENANTIÔMEROS, uma vez que representa uma estrutura e sua imagem no 

espelho; 

• Já os pares 1/3 e 2/3, como não são uma imagem do outro, são chamados DIASTEREOISÔMEROS. 

 

Vamos ver como ocorrerão os desvios da luz em cada estrutura (1, 2 e 3). Para tanto, grave que: 
• α representa o tamanho do desvio feito tanto pelo carbono quiral 2 como pelo carbono 3; 

• o sinal positivo (+) representa o desvio para a direita; 

• o sinal negativo ( ) representa o desvio para a esquerda; 

• o desvio +α anula o α; 

• quando os desvios se anulam, o isômero é opticamente inativo. 
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Estrutura Carbono 2 Carbono 3 Tipo de isômero 
1 dextrógiro (desvio +α) dextrógiro (desvio +α) IOA (desvio +α +α) 

2 levógiro (desvio α) levógiro (desvio α) IOA (desvio α α) 

3 dextrógiro (desvio +α) levógiro (desvio α) MESO (desvio +α α) 
desvio nulo 

 

Agora vamos ver como ocorrerão os desvios da luz nas misturas equimolares do par de enantiômeros, as 

misturas racêmicas.  

 

Mistura Carbonos 2 Carbonos 3 Tipo de isômero 
1/2 dextrógiro (desvio +α) e 

levógiro (desvio α) 
dextrógiro (desvio +α) e 

levógiro (desvio α) 
IOI (desvio +α α +α α) 

desvio nulo 

 

Como o isômero meso também é opticamente inativo, concluímos que uma molécula com 2 CARBONOS 

QUIRAIS possui 4 IOA e 2 IOI, um dos quais é o MESO. 

 

CUIDADO! 

Cadeia Fechada 
Quando a estrutura tiver cadeia fechada, da qual um carbono tenha 2 ligantes diferentes, ela pode ter 

atividade óptica, caso a sequência do sentido horário da cadeia ligada a tal carbono seja diferente da 

sequência do sentido anti-horário.  
Exemplo: 

 
• O carbono possui LIGANTES DIFERENTES entre si; 

• Sequência no sentido horário: (C=O) CH2CH2; 

• Sequência no sentido anti-horário: CH2CH2(C=O); 

• Como as 2 SEQUÊNCIAS são DIFERENTES, há isomeria óptica; 

• O número de IOA também será 2n; 

• O número de IOI também será 2n 1 ou 2n/2. 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. A isomeria é um fenômeno que ocorre em diversos compostos orgânicos. Assim, assinale a alternativa, 

que possui uma molécula orgânica capaz de apresentar simultaneamente isomeria geométrica e 

óptica.  

a)  c)  e)  

b)  d)   
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2. O óxido de propileno mostrado abaixo é amplamente utilizado na fabricação de polietileno. 

Recentemente, esta molécula foi detectada na nuvem interestelar gasosa, localizada a 32,8 10  anos-

luz do nosso planeta, próximo ao centro da Via Láctea. 

 
Analise a estrutura do óxido de propileno e assinale a alternativa que melhor representa os tipos de 

isomeria que ela pode apresentar.  

a) Isomeria geométrica e óptica.    

b) Isomeria de função e geométrica.    

c) Isomeria óptica e de função.    

d) Isomeria de cadeia e de posição.    

e) Isomeria de posição e tautomeria.    

3. Mais do que classificar os compostos e agrupá-los como funções em virtude de suas semelhanças 

químicas, a Química Orgânica consegue estabelecer a existência de inúmeros compostos. Um exemplo 

dessa magnitude é a isomeria, que indica que compostos diferentes podem apresentar a mesma 

fórmula molecular. A substância a seguir apresenta vários tipos de isomeria, algumas delas perceptíveis 

em sua fórmula estrutural e outras a partir do rearranjo de seus átomos, que poderiam formar outros 

isômeros planos. 

 
A partir da estrutura apresentada, as funções orgânicas que podem ser observadas e o número de 

isômeros opticamente ativos para o referido composto são, respectivamente:  

a) ácido carboxílico, amina e dois.    

b) álcool, cetona, amina e oito.    

c) ácido carboxílico, amida e quatro.    

d) ácido carboxílico, amina e quatro.    

e) álcool, cetona, amida e dois.    

4. A cortisona é um hormônio que atua no combate a inflamações. Em situações extremas, a produção 

desse hormônio não é suficiente para frear a inflamação e medicações preparadas à base de cortisona 

são necessárias.  

A estrutura da cortisona é apresentada a seguir. 

 
Ao analisar a estrutura desse hormônio, observamos que a substância  

a) apresenta as funções orgânicas fenol e cetona e pode se apresentar até como 6 isômeros 

opticamente ativos.    
b) apresenta as funções orgânicas álcool e cetona e pode se apresentar até como 64 isômeros 

opticamente ativos.    
c) apresenta as funções orgânicas álcool e éster e pode se apresentar até como 6 isômeros 

opticamente ativos.    
d) apresenta as funções orgânicas álcool e cetona e pode se apresentar até como 32 isômeros 

opticamente ativos.    
e) apresenta as funções orgânicas álcool e éster e pode se apresentar até como 32 isômeros 

opticamente ativos.    



 

 
Q

u
í.

 

5. O fenômeno da isomeria óptica ocorre em moléculas assimétricas, que possuem no mínimo um átomo 

de carbono quiral. Os enantiômeros possuem as mesmas propriedades físico-químicas, exceto a 

capacidade de desviar o plano de uma luz polarizada; por isso, esses isômeros são denominados 

isômeros ópticos.  

De acordo com essas informações, o composto orgânico abaixo que apresenta isomeria óptica está 

representado em  

a)  c)  e)  

b)  d)   

6. A glicose é uma das principais fontes de energia para o ser humano, sendo também conhecida como 

 

 
No que diz respeito à isomeria óptica que ocorre com a estrutura da glicose, assinale a afirmação 

verdadeira.  

a) Na estrutura existem dois átomos de carbono assimétricos.    

b) O total de isômeros ópticos ativos gerados por essa estrutura é 16.     

c) Essa estrutura representa a glicose levógira.    

d) Na estrutura existem três átomos de carbono simétricos.    

e) Não possui isomeria óptica. 

7. A bioluminescência é o fenômeno de emissão de luz visível por certos organismos vivos, resultante de 

uma reação química entre uma substância sintetizada pelo próprio organismo (luciferina) e oxigênio 

molecular, na presença de uma enzima (luciferase). Como resultado dessa reação bioquímica é gerado 

um produto em um estado eletronicamente excitado (oxiluciferina*). Este produto, por sua vez, 

desativa-se por meio da emissão de luz visível, formando o produto no estado normal ou fundamental 

(oxiluciferina). Ao final, a concentração de luciferase permanece constante. 

luciferase
2 (450 620 nm)Luciferina O Oxiluciferina* Oxiluciferina hv −+ ⎯⎯⎯⎯⎯→ → +  

O esquema ilustra o mecanismo geral da reação de bioluminescência de vagalumes, no qual são 

formados dois produtos diferentes em estados eletronicamente excitados, responsáveis pela emissão 

de luz na cor verde ou na cor vermelha. 
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De acordo com o texto e utilizando a classificação periódica dos elementos, assinale a alternativa que 

apresenta a massa molar, em 
1g mol ,−  e o tipo de isomeria presente na luciferina do vagalume.  

a) 274,3  e óptica.    

b) 279,3  e óptica.    

c) 279,3  e geométrica.    

d) 274,3  e geométrica.    

e) 279,3  e tautomeria.    

8. A adrenalina, hormônio natural elaborado pelas glândulas suprarrenais e potente estimulante cardíaco 

e hipertensor, é um composto orgânico que apresenta a seguinte fórmula estrutural, representada 

abaixo:  

 
Quantos isômeros opticamente ativos apresentam esse hormônio?  

a) 2     

b) 4     

c) 6     

d) 8     
e) 16 

9. Leia o texto a seguir. 

A atividade óptica foi um mistério fundamental da matéria durante a maior parte do século XIX. O físico 

francês, Jean Baptist Biot, em 1815, descobriu que certos minerais eram opticamente ativos, ou seja, 

desviavam o plano de luz polarizada. Em 1848, Louis Pasteur foi além e, usando um polarímetro, 

percebeu que o fenômeno está associado à presença de dois tipos de substâncias opticamente ativas: 

as dextrógiras (desvio do plano de luz para a direita) e as levógiras (desvio do plano de luz para a 

esquerda). As observações de Pasteur começaram a se conectar com outras anteriores, como as de 

Schelle que, em 1770, isolou o ácido lático (Figura 4) opticamente inativo do leite fermentado e 

Berzelius que, em 1807, isolou a mesma substância de músculos, porém com atividade óptica. 
Adaptado de: GREENBERD, A. Uma Breve História da Química da Alquimia às Ciências Moleculares Modernas. Trad. de 

Henrique Eisi Toma, Paola Corio e Viktoria Klara Lakatos Osório. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 2009. p.297-299. 
 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre isomeria óptica, assinale a alternativa correta.  

a) Os isômeros ópticos do ácido lático possuem propriedades físico-químicas diferentes, como 

pontos de fusão e ebulição.    

b) O ácido lático isolado do músculo por Berzelius era opticamente ativo porque possuía plano de 

simetria.    

c) O ácido lático possui dois carbonos quirais e dois isômeros ópticos que são diastereoisômeros.    

d) O ácido lático, do leite fermentado, isolado por Schelle, pode formar até duas misturas racêmicas.    

e) O ácido lático, do leite fermentado, isolado por Schelle, tinha os dois enantiômeros em 

quantidades iguais, a mistura racêmica.    
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10. O espectro solar que atinge a superfície terrestre é formado predominantemente por radiações 

ultravioletas (UV)  (100 400nm),−  radiações visíveis (400 800 nm)−  e radiações infravermelhas (acima 

de 800 nm).  A faixa da radia ̧aÞo UV  se divide em três regiões: UVA  (320  a 400 nm),  UVB  (280  a 

320 nm)  e UVC  (100  a 280 nm).  Ao interagir com a pele humana, a radiação UV  pode provocar 

reações fotoquímicas, que estimulam a produção de melanina, cuja manifestação é visível sob a forma 

de bronzeamento da pele, ou podem levar à produção de simples inflamações até graves queimaduras. 

Um filtro solar eficiente deve reduzir o acúmulo de lesões induzidas pela radiação UV  por meio da 

absorção das radiações solares, prevenindo assim uma possível queimadura. São apresentados a seguir 

as fórmulas estruturais, os nomes e os espectros de absorção de três filtros solares orgânicos. 

 
Dentre os três filtros solares orgânicos citados, apresentam tautomeria e isomeria óptica, 

respectivamente:  

a) PABA  e octildimetilPABA.     

b) BMDM e PABA.     

c) BMDM e octildimetilPABA.     

d) PABA  e BMDM.     

e) octildimetilPABA  e BMDM.     
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

A talidomida é um medicamento que foi amplamente recomendado em meados do século XX, pois 

funciona como sedativo e combate os enjoos que acometem grávidas. Muitos médicos receitavam 

este fármaco a gestantes, devido à sua eficácia contra o mal-estar. No entanto, começou a surgir 

milhares de casos de má formação congênita entre as grávidas que haviam utilizado a talidomida. 

 
Observe sua estrutura: 

 

anteriormente. Classifique, ainda, o(s) átomo(s) que causa(m) tal dualidade. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

Dois exemplos: 

   
2. c 

Apresenta isomeria óptica, pois apresenta um carbono quiral: 

 
E isomeria de função formando a função cetona, ambos com a fórmula molecular: 3 6C H O.  

    
3.  a 

 

 
A presença de 2 carbonos quirais iguais faz com que eles atuem como se fosse apenas um, assim a 

molécula apresenta apenas dois isômeros opticamente ativos.   
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4. b 

A substância apresenta as funções orgânicas álcool e cetona e pode se apresentar até como 64  isômeros 

opticamente ativos: 

 
Seis carbonos assimétricos (*): 

 
n 62 2 64 isômeros opticamente ativos.= =    

5. c 

O composto orgânico que apresenta isomeria óptica possui carbono quiral ou assimétrico (átomo de 

carbono ligado a quatro ligantes diferentes entre si): 

   
6. b 

De acordo com a representação da glicose no texto ela apresenta quatro carbonos assimétricos ou quirais 

(*): 

 

Número de isômeros opticamente ativos: 
n 42 2 16.= =    

7. b 

A partir das massas atômicas médias ponderadas fornecidas na tabela periódica ao final da prova, 

teremos: 

 

11 7 2 3 2

11 7 2 3 2

11 7 2 3 2

C H N O S

C H N O S (11 12,0 7 1,01 2 14,0 3 16,0 2 32,1) u

C H N O S 279,27 u

M 279,27 g / mol 279,3 g / mol

=  +  +  +  + 

=

= 

 

O tipo de isomeria presente na luciferina é a óptica, pois a molécula apresenta carbono quiral ou 

assimétrico (*): 
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8. a 

Para que tenha isômeros opticamente ativos (IOA), é necessário que a molécula tenha carbonos quirais, 

que são carbonos assimétricos, que possuem 4 ligantes diferentes a ele ligados. 

 
n 1IOA 2 2 2.= = =    

9. e 

a) Incorreta. Isômeros ópticos possuem iguais pontos de fusão e ebulição.  

b) Incorreta, pois o ácido lático isolado por Berzelius era opticamente ativo, por apresentar carbono 

quiral (não possui plano simetria).  

c) Incorreta. O ácido lático possui apenas um carbono quiral e 2 isômeros opticamente ativos. 

d) Incorreta. O ácido lático forma apenas uma mistura racêmica.  

e) Correta. O ácido lático isolado do leite fermentado tinha os dois enantiômeros em quantidades iguais 

à mistura racêmica.   

10. c 

   
 

Questão Contexto  

Isomeria óptica. O átomo de carbono responsável por esse efeito se classifica como quiral.  
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Movimentos sociais 
28 

set 
 

RESUMO   
 

 

 
De uma forma simples, o conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado 

que possui o objetivo de alcançar mudanças sociais através de reivindicações, que podem ser voltadas para 

causas políticas, trabalhistas ou identitárias. Os movimentos sociais buscam mudança, às vezes até a 

transformação completa de um cenário hostil a um determinado grupo ou classe social, tornando-se porta-

voz de um grupo de pessoas que, em muitos casos, encontram-se nesta situação por séculos. 
Neste sentido, a existência dos movimentos sociais é de fundamental importância para a sociedade civil 

enquanto meio de manifestação e reivindicação, possibilitando que os cidadãos sejam ouvidos, ou que pelo 

menos tentem. Podemos citar como alguns exemplos de movimentos o da causa operária, o movimento 

negro (contra racismo e segregação racial), o movimento estudantil, o movimento de trabalhadores do 

campo, movimento feminista, movimentos ambientalistas, da luta contra a homofobia, separatistas, 

movimentos marxistas, socialista, comunista, entre outros. Alguns destes movimentos possuem atuação 

centralizada em algumas regiões (como no caso de movimentos separatistas na Europa). Outros, porém, com 

a expansão do processo de globalização (tanto do ponto de vista econômico como cultural) e disseminação 

de meios de comunicação e veiculação da informação, rompem fronteiras geográficas em razão da natureza 

de suas causas, ganhando adeptos por todo o mundo, a exemplo do Greenpeace, movimento ambientalista 

de forte atuação internacional. 
Os movimentos sociais exigem muita organização e dedicação, o que demanda a mobilização de recursos e 

pessoas que se comprometam com a causa. Os movimentos sociais não se limitam a manifestações públicas 

esporádicas, são organizações que insistentemente atuam para atingir seus objetivos, o que significa haver 

uma luta constante e a longo prazo dependendo da natureza da causa. Dito de outra forma, os movimentos 

sociais possuem uma ação organizada de caráter permanente, sempre lutando por diferentes ideais, 

diferentes demandas. 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Os movimentos sociais têm como uma de suas características surgir de um princípio norteador e um 

problema social, que orientam o projeto coletivo dos envolvidos.  

Assinale a alternativa que contém o princípio norteador comum dos movimentos brasileiros, Revolta 

de Porecatu no Paraná (1950-1951), Ligas Camponesas (1954-1964) e Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra (1984): 

a) Organizar o agronegócio, modernizando as relações capitalistas no campo através da 

incorporação dos trabalhadores rurais. 

b) Conservar as relações patriarcais no latifúndio, mas modernizando as relações de produção 

baseadas no trabalho assalariado. 

c) Articular os sindicatos de trabalhadores rurais e de proprietários de terras, formando cooperativas 

sem alterar a estrutura fundiária do país. 

d) Transformar a estrutura fundiária do país, fortalecendo os grandes proprietários a partir da coalizão 

com os médios e pequenos no sentido de ofertarem mais postos de trabalho em suas 

propriedades. 

e) Realizar a reforma agrária alterando a secular estrutura latifundiária, distribuindo terra para famílias 

de trabalhadores rurais. 

Todos os movimentos citados têm como temática comum a luta pela reforma agrária, com vistas a 

corrigir as fortes distorções que a distribuição das terras no Brasil apresenta. A afirmativa A está errada, 

esses movimentos lutam pela posse de pequenas propriedades, voltadas para a agricultura familiar ou 

sistema cooperativista; a B está errada, eles combatem as relações de patriarcalismo no campo; C está 

errada, não lutam pela união sindical entre trabalhadores e proprietários rurais ou cooperativismo entre 

eles; D está errada porque combatem justamente a grande propriedade. 

2. Leia o trecho a seguir. 

pela ponte de Brooklyn até a baixa 

de Manhattan, exigindo respeito e legalização para os cerca de 12 milhões de trabalhadores 

imigrantes não documentados. Esta foi a última iniciativa de uma onda de manifestações de massas 

que varreram o país, de San Diego a Boston, desde que foi aprovada na Câmara dos Representantes, 

no passado dia 16 de dezembro, a xenófoba lei HR-  
Disponível em http://.galizacig.com/index.html. Acesso em 19 out. 2007. 

A partir desse trecho, podemos perceber a articulação e a organização de imigrantes para exigirem 

alguns direitos. Sob a ótica dos movimentos sociais, é CORRETO afirmar que 

a) a reivindicação por direito ao trabalho, entre outros, pode promover a ação coletiva e propiciar 

a articulação de interesses diversos de imigrantes em uma única bandeira de luta, capaz de dar-

Ihe alguma unidade, característica necessária a um movimento social. 

b) a organização e a manifestação desses imigrantes não podem constituir um movimento social, 

pois esses imigrantes estão em situação ilegal. 

c) na luta por cidadania, a problemática de trabalhadores imigrantes traz à tona a incapacidade de 

os movimentos sociais lidarem com a relação entre diferença cultural, necessidade de mão de 

obra para um mercado globalizado e criação de novos direitos. 

d) frente a demandas diversas, os movimentos sociais são inviabilizados, pois a homogeneidade é 

característica indispensável à unidade de qualquer movimento. 
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3. Leia o texto a seguir.  

Com vestidos de noivas e ternos, três casais gays [...] se apresentaram nesta quarta-feira no cartório de 

registro civil de Montevidéu para uma simulação de casamento, no lançamento de uma campanha em 

favor do casamento homossexual.  
Folha de S.Paulo, 19 maio 2010. Mundo. Disponível em:  <http://www1.folha.uol.com.br/fsp>. Acesso em: 19 maio 2010. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre os novos movimentos sociais, considere as afirmativas 

a seguir.  

I. Desde a segunda metade do século XX, o Ocidente vivencia a explosão de variados movimentos 

sociais cujo eixo são as políticas identitárias. 

II. Movimentos sociais são expressão de demandas do cotidiano que se transformam em 

reivindicações coletivas para a ampliação dos direitos de cidadania.  

III. O que diferencia o movimento gay em relação ao antigo movimento operário é a negação da 

instância política enquanto elemento mediador da ação reivindicativa.  

IV. Dentre as condições para a existência de movimentos sociais está o respeito aos valores morais 

tradicionais, como a aceitação da união heterossexual e a negação da homossexual.  

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. 

4. "Neste maio de 2014, o sujeito dominante das manifestações coletivas tem cara, nome e até endereço. 

Não usa máscara porque ele é a própria máscara. São entidades sindicais e corporativas, as das 

reivindicações previsíveis e compreensíveis. Não raro são cúmplices do que questionam, como os 

desmandos que culminam na inflação alta, na corrosão dos salários, nas carências que não são as do 

catálogo do Fome Zero. Em 2013, o povo supostamente manso, diluído no sistema de cooptações que 

enquadrou a sociedade inteira nas conveniências do poder e do partido que governa, deu o primeiro 

aviso que mansidão tem limite. A surpresa é que, em 2014, a forma é outra, mas o recado é o mesmo: 

a cumplicidade tem seu dia de basta." 
MARTINS, J. S. O variável humor das ruas. In: O Estado de S. Paulo, Caderno Geral, 24 maio 2014. 

De acordo com as teorias sociológicas sobre movimentos sociais e participação política e com base 

no texto acima, assinale o que for correto: 

(01) O Movimento do Passe Livre, que ganhou as ruas de várias cidades brasileiras em 2013, não era 

legítimo e, por isso, os sindicatos tomaram a frente nas negociações em 2014. 

(02) Tanto as manifestações de entidades sindicais e corporativas como as manifestações populares 

são expressões coletivas e políticas legítimas. 

(04) Em sociedades democráticas, mesmo que os governos recebam apoio popular, não significa que  

os movimentos sociais e populares devam abandonar as manifestações públicas de suas críticas  

e insatisfações. 

(08) O Programa Fome Zero solucionou os problemas sociais do Brasil e, por isso, não há  

necessidade de manifestação dos movimentos sociais e populares. 

(16)  Aqueles sindicatos que apoiaram candidatos que foram eleitos nas eleições presidenciais não  

têm direito de se manifestar criticamente em relação às decisões do governo atual. 

Soma (       ) 

5. Sobre o tema movimentos sociais e participação política, assinale o que for correto. 

(01) Os movimentos sociais exercem papel importante na tarefa de exigir do Estado o 

reconhecimento de direitos de grupos minoritários e a redistribuição de recursos econômicos 

que minimizem as injustiças sociais. 

(02) Movimentos sociais e partidos políticos têm a mesma tarefa na ordem democrática. Ambos 

disputam o poder e o controle do Estado. 

(04) Os movimentos sociais, por mais distintas que sejam as suas reivindicações, utilizam todos 

um mesmo repertório, ou seja, as mesmas práticas de ação. 

(08) Mobilizações com ajuda da internet são formas de ativismo que escapam das formas legítimas de  

participação reconhecidas nas sociedades democráticas. 

(16) O voto constitui o único instrumento legítimo de participação política nas democracias  

representativas.  

Soma (        ) 
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6. Leia o texto a seguir: 

Tendo em vista que um dos principais sujeitos da sociedade civil organizada são os movimentos sociais, 

é importante registrar que os movimentos pela educação têm caráter histórico, são processuais e 

ocorrem, portanto, dentro e fora de escolas e em outros espaços institucionais. As lutas pela educação 

envolvem a luta por direitos e são parte da construção da cidadania. Movimentos sociais pela educação 

abrangem questões tanto de conteúdo escolar quanto de gênero, etnia, nacionalidade, religiões, 

portadores de necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de vida, paz, direitos humanos, 

direitos culturais etc. Esses movimentos são fontes e agências de produção de saberes. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362006000100003 Acesso em: junho 2015. 

A Educação é considerada um aspecto integrador do indivíduo com o grupo social e funciona como 

um instrumento de transmissão do patrimônio cultural de uma sociedade. No texto, a forma de 

transmissão da educação é denominada de 

a) Revolucionária. 

b) Sistemática. 

c) Burocrática. 

d) Informal. 

e) Isolada. 

7. O vídeo Kony 2012 tornou-se o maior sucesso da história virtual, independente da polêmica causada 

por ele. Em seis dias, atingiu a espantosa soma de 100 milhões de espectadores, aproximadamente. No 

primeiro dia na internet, o vídeo foi visto por aproximadamente 100.000 visitantes. 
PETRY, A. O mocinho vai prender o bandido... e 100 milhões de jovens querem ver. Veja, ano 45, n. 12, 2.261. ed. 21 mar. 

2012. Adaptado. 

A internet revelou-se um poderoso instrumento para a ação política de ONGs e de movimentos sociais. 

A respeito das formas de expressão de necessidades coletivas no mundo globalizado, assinale a 

alternativa correta. 

a) As ONGs e os novos movimentos sociais têm como característica comum a construção de 

estruturas hierarquizadas e rígidas para a realização das lutas coletivas. 

b) Como toda luta política, a conquista do poder de Estado é o referencial a partir do qual se 

constroem as ações das novas reivindicações coletivas de ONGs e movimentos sociais. 

c) Demandas ligadas ao trabalho perderam sua importância para as novas lutas coletivas expressas 

pelas ONGs e pelos recentes movimentos sociais. 

d) Nas novas lutas coletivas há o predomínio dos novos sujeitos sociais, os grupos sociologicamente 

minoritários, com um projeto definido e uniforme de construção da sociedade. 

e) O ativismo de ONGs e de movimentos sociais nas redes virtuais diversifica as agendas políticas e 

as práticas que buscam inovar o modo de fazer política.  

8. Que tipo de movimento social está retratado na foto a seguir? 

 
Disponível em: <http://ame-sua-missao.blogspot.com/2011/03/jornada-de-lutas-em-recife-cobra.html>. Acesso em: 8 ago. 

2011. 

a) Regressivo.  

b) Reformista.  

c) Progressista. 

d) Migratório. 

e) Conservacionista. 
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9. Assinale o que for correto sobre a temática dos movimentos sociais. 

(01) Os movimentos sociais são ações coletivas que visam ao confronto político, objetivando mudar ou 

manter uma situação. 

(02) Os camponeses, os negros, os jovens e as mulheres estão entre os vários grupos de sujeitos 

históricos que realizam movimentos de resistência. 

(04) O movimento zapatista não pode ser classificado como um movimento social, pois suas ações  

são pontuais, restritas à luta contra um acordo de livre comércio da América do Norte. 

(08) A organização dos movimentos sociais pode ser local, regional, nacional ou internacional e está 

relacionada à luta por acesso aos direitos civis, políticos e sociais. 

(16) A estruturação dos movimentos sociais pode criar uma identidade coletiva para os seus agentes. 

Soma (      ) 

10. Leia o texto a seguir: 

A história do século XX apresenta outros conflitos de interesses que vão além da divisão da sociedade 

em classes: conflitos entre homens e mulheres, entre adultos e jovens, entre heterossexuais e 

homossexuais, entre brancos e não brancos e/ou minorias étnicas. 
OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R. C. R. Sociologia para jovens do século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. p. 115-

116. 

Atualmente, no Brasil, existe um número significativo de grupos que reivindicam direitos sociais e 

políticos importantes para a formação de cidadania, identidade e pertencimento no contexto nacional. 

Com base nas desigualdades apresentadas no texto e nas reflexões sobre os grupos sociais que as 

vivenciam, assinale a alternativa correta. 

a) A opressão sofrida pelas mulheres é conhecida como desigualdade de gênero. Ela se refere às 

normas sociais que são aceitas pelas mulheres como forma de reconhecimento do seu papel 

transformador das condições sociais desiguais. 

b) A homossexualidade é representada no Brasil como um desvio de conduta e, por isso, deve ser 

tratada como doença psíquica e social. Para isso, há no país leis que garantem a intervenção médica 

de indivíduos que apresentam traços do comportamento homossexual. 

c) O racismo no Brasil é considerado pelos sociólogos como um preconceito disfarçado. Assim, as 

piadas, brincadeiras e frases de duplo sentido com relação a grupos étnicos são consideradas 

formas sutis de racismo. 

d) Os conflitos entre adultos e jovens têm como base as vivências socioculturais. Todavia, um fator 

fundamental para formação e manutenção desses conflitos é a diferença financeira, pois os jovens 

recebem menos que os adultos na sua vida profissional. 

e) "A marcha das vadias" é um movimento social que tem como objetivo conscientizar a sociedade 

acerca da opressão que as mulheres vivenciam diariamente. Isso representa um avanço, pois todas 

as reivindicações do movimento são aceitas e acatadas imediatamente pelas instituições sociais 

como forma de melhorar a condição das mulheres. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
TEXTO I 

A carne 
Seu Jorge 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
Que vai de graça pro presídio 
E para debaixo do plástico 
Que vai de graça pro subemprego 
E pros hospitais psiquiátricos 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
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A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
Que fez e faz história 
Segurando esse país no braço 
O cabra aqui não se sente revoltado 
Porque o revólver já está engatilhado 
E o vingador é lento 
Mas muito bem intencionado 
E esse país 
Vai deixando todo mundo preto 
E o cabelo esticado 
Mas mesmo assim 
Ainda guardo o direito 
De algum antepassado da cor 
Brigar sutilmente por respeito 
Brigar bravamente por respeito 
Brigar por justiça e por respeito 
De algum antepassado da cor 
Brigar, brigar, brigar 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 

TEXTO II 

 
 

Tendo em vista os textos 1 e 2, explique: 
a) Os textos fazem alusão a qual movimento social? 
b) Qual é a grande demanda desse movimento social? 
c) Este movimento social se encaixa em qual classificação, político, trabalhista ou identitário?  

 

  



 

 
S

o
c

. 

 

GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

Todos os movimentos citados têm como temática comum a luta pela reforma agrária, com vistas a 

corrigir as fortes distorções que a distribuição das terras no Brasil apresenta. A afirmativa A está errada, 

esses movimentos lutam pela posse de pequenas propriedades, voltadas para a agricultura familiar ou 

sistema cooperativista; a B está errada, eles combatem as relações de patriarcalismo no campo; C está 

errada, não lutam pela união sindical entre trabalhadores e proprietários rurais ou cooperativismo entre 

eles; D está errada porque combatem justamente a grande propriedade. 

2. a  

A afirmativa B está errada, a legalidade não é pressuposto básico para a definição de um movimento 

social. A afirmativa C está errada porque os movimentos sociais lutam justamente nos segmentos 

apontados, conseguindo diversas conquistas. A afirmativa D está errada porque não existe essa 

obrigatoriedade de homogeneização dos movimentos sociais. Eles se caracterizam justamente pela 

diversidade e pelas estratégias para lidar com ela. 

3. a  

A afirmativa III é incorreta porque o movimento gay não abandona a ação política. Por mais que em 

algumas situações o movimento se valha de ações voltadas à concientização da própria sociedade civil 

(como as passeatas LGBT), é na esfera política que ele se articula (e tem de se articular) para transformar 

em lei os direitos que reivindicam da sociedade. A afirmativa IV está incorreta porque os movimentos 

sociais são articulados justamente na contestação dos valores morais, da tradição e dos costumes 

conservadores que se instituiram com o passar do tempo. Sua ideia é justamente revolver essas camadas 

de conservadorismo social em busca da aceitação de novas demandas decorrentes do desenvolvimento 

da sociedade. 

4. 02 + 04 = 06 

(01) Incorreta. Uma característica dos movimentos sociais é que não existe um órgão externo que lhe 

confira legitimidade. Esta advém de sua própria capacidade de mobilização dos atores sociais. 

(08) Incorreta. A eficácia de um programa social não anula motivações para mobilização, pois a 

complexidade da vida social sempre traz novas demandas que estão reprimidas. 

(16) Incorreta. O apoio a um determinado candidato ou grupo político não é motivo deslegitimador para 

a propositura de críticas. 

5. (01) correta  

(02)  Incorreta. Os partidos políticos são instituições constituídas para o exercício da política oficial. Os 

movimentos sociais por sua vez, são heterogêneos, representando anseios bem claros ou difusos 

da sociedade, não lutando pela obtenção do poder no Estado, mas sim de que o poder constituído 

os escutem e atendam às suas demandas.  

(04)  Incorreta. A prática de ação dos movimentos sociais é muito ampla, podendo ser pela arte, pela 

religião, pela manifestação pública etc.  

(08)  Incorreta. A internet na cultura contemporânea virou mais um espaço de participação social e o 

ativismo digital é legítimo. 

(16)  Incorreta. A participação política pode se dar de diversas formas, que não necessariamente pelo 

voto. A vida em sociedade pressupõe política, a capacidade de dialogar, mediar e mesmo disputar 

espaços de força que terão implicações posteriores na política institucional. 

6. d 

O texto fala em movimentos sociais, que são agrupamentos da sociedade civil com um interesse comum 

e capacidade de mobilização e organização. Normalmente os movimentos voltam-se contra realidades 

adversas aos anseios do grupo ou pelo estimulo a um foco de interesse dele. Um grande estudioso dos 

movimentos sociais foi o sociólogo francês Alain Tourane. No exemplo apresentado no texto, temos uma 

situação de movimento social voltado para a educação e que pratica estas atividades fora do sistema 

convencional de ensino, ou seja, fora da forma institucional. A alternativa correta é a D. 
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7. e  

a) Incorreta. A emergência dos novos movimentos sociais e, posteriormente, das ONGs, foi 

caracterizada especialmente pela organização de estruturas de poder relativamente horizontalizadas 

e fluidas, em comparação com as antigas formas de lutas coletivas. A redução das hierarquias e a 

fluidez das mesmas estão entre as razões para se falar sobre um novo modo de fazer política. 

b) Incorreta. A conquista do poder estatal diz respeito aos partidos políticos. Os novos movimentos 

sociais e as ONGs, diferentemente, buscam ampliar a noção de política para além do Estado, e suas 

reivindicações condensam tal perspectiva, como se observa, por exemplo, nos movimentos de 

contracultura. Os referenciais culturais formam uma importante base a partir da qual se configuram 

os novos sujeitos, o que é parte integrante das teorizações sobre os novos movimentos sociais. 

c) Incorreta. Apesar de uma marcante presença das questões culturais nas novas lutas coletivas, os 

novos sujeitos não descartam as reivindicações associadas ao trabalho. Considerem-se, por exemplo, 

as demandas das mulheres, dos negros e dos gays ligadas às lutas pelo direito ao trabalho decente. 

d) Incorreta. O surgimento dos novos sujeitos sociais coloca em questão qualquer pretensão de um 

projeto definido e uniforme de construção da sociedade. Diferentemente das pretensões 

hegemônicas, o político define-se pela diversificação, ou fragmentação, dos projetos e dos ideais de 

sociedade. 

e) Correta. Em comparação com os modos tradicionais de fazer política, por exemplo, por intermédio 

dos partidos políticos, o ativismo das ONGs e dos movimentos sociais possibilita ampla diversificação 

da agenda e das práticas políticas. Essa diversificação é favorecida, nos últimos anos, pela difusão do 

uso das redes virtuais. O tema da reportagem é um exemplo desse atual estado das ações coletivas.  

8. b 

Como podemos perceber pelas requisições das faixas, os estudantes estão fazendo reivindicações, 

portanto, trata-se de um movimento reformista. Movimento regressivo pede o retorno a uma situação 

anterior; o progressista, propõe novas formas de soluções; o migratório, como o nome diz, está 

relacionado à migração; e o conservacionista, à conservação, que pode ser tanto de um status social 

como do meio ambiente, do patrimônio histórico etc. 

9. 01 + 02 + 08 + 16 = 27 

(01)  Correto. 

(02)  Correto. 

(04)  Incorreto. O movimento zapatista pode ser classificado como um movimento social, pois dentre  

  suas principais bandeiras, desde o início de sua formação, está a luta pela reforma agrária e pelos       

  direitos dos indígenas. 

(08)  Correto. 

(16)   Correto. 

10. c  

a) Incorreta. As desigualdades de gênero atuam no sentido de perpetuação do papel da mulher como 

submissa e inferior ao homem. 

b) Incorreta. A sociedade brasileira passa por um processo de aceitamento da homossexualidade como 

natural e como direito das pessoas. A legislação ampara esse entendimento. 

c) Correta. O racismo no Brasil se apresenta de forma velada, aparecendo por meio dos elementos 

apontados na afirmativa. 

d) Incorreta. A questão financeira não é motivadora dos conflitos entre adultos e jovens, mas diferentes 

visões de mundo. 

e) Incorreta. A marcha é importante para afirmar o papel feminino e chamar atenção para as condições 

de tratamento das mulheres, mas não consegue alcançar todas as reivindicações. 

 

Questão Contexto  
a) Movimento negro. 

b) Garantia dos direitos civis e políticas que possam acabar com o racismo. 

c) Movimentos identitários. 
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Eixo temático: violência 
25/27 

set 
 

RESUMO   
 

 

Vamos para mais um eixo temático do extensivo! E, dessa vez, falaremos de um assunto que está em evidência 

na atualidade, principalmente no Brasil: violência. Como você pode imaginar, existem vários tipos de 

violência, sendo que alguns, somente há pouco tempo, se tornaram crime. Vamos ver os principais: 

 

• Violência autodirigida (sendo subdividida em comportamento suicida e auto abuso): é quando a própria 

pessoa exerce algum ato violento sobre ela mesma. 

• Violência interpessoal: pode ser dividida em familiar/conjugal (quando pessoas do próprio vínculo 

exercem atos violentos como maus-tratos de menores, violência doméstica, abuso de menores por 

familiares) e comunitária, ou seja, fora do lar (acontecem por pessoas que não têm vínculo ou podem 

não se conhecer, podem ser: estupro, agressão sexual, violência entre estranhos, bullying) 

• Violência coletiva: significa grupos maiores de indivíduos ou estados cometendo atos violentos, como 

crimes de ódio, atos terroristas, falta de atenção para com a pobreza (se tratando do Estado), entre 

outros. 

 

O combate à violência no Brasil  
Em busca da erradicação da violência, o Brasil desenvolveu, ao longo de sua história, algumas leis 

importantes para os inúmeros casos de violência existentes, vejamos algumas: 

• Preconceito: são punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional;  

• Lei maria da Penha: criada em 2006, coíbe e pune a violência doméstica contra a mulher 

• Bullying: Nove anos após a Maria da Penha, a lei criada proibe qualquer agressão psicológica, moral e 

física que podem ser consideradas bullying (inclusive alguns casos de intimidação por meio da internet)  

 

Agora que já discutimos o que é a violência e a importância desse debate na atualidade, principalmente para 

o entendimento das problemáticas sociais levantadas nas propostas de redação do ENEM, precisamos 

entender que, principalmente na hora da escrita, é necessário encontrarmos soluções para erradicar o 

problema. Assim como podemos acompanhar diariamente, a questão da violência não está ligada, somente, 

à falta de policiamento, mas sim a diversos pontos como educação e saúde pública.  

Dessa forma, selecionamos algumas questões para debatermos em aula e fixarmos esse eixo temático, vamos 

juntos? 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. A partir da explicação do eixo temático, estabeleça distinções entre os conceitos de violência física, 

violência moral e violência psicológica. 
2. A prisão favorece o aumento da criminalidade na medida em que é, em si, um espaço criminógeno 

como já dizia Foucault  e essa essência criminógena da prisão é fortalecida, no caso brasileiro, pelas 

condições destes estabelecimentos. As prisões são produtoras de violência. Quanto mais prisões 

construirmos, mais violenta se tornará a  
Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/527112-as-prisoes-sao-produtoras-de-violencia-quanto-mais-

prisoes-construirmos-mais-violenta-se-tornara-a-sociedade-entrevista-especial-com-camila-dias>. 

A entrevista com a professora de políticas públicas, Camila Dias, reflete um cenário atual na sociedade 

brasileira: A vontade de justiça com as próprias mãos e a necessidade de punição dos infratores. Diante 

essa situação, e analisando a situação carcerária nos últimos anos, como podemos entender a questão 

 ? 

 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/527112-as-prisoes-sao-produtoras-de-violencia-quanto-mais-prisoes-construirmos-mais-violenta-se-tornara-a-sociedade-entrevista-especial-com-camila-dias
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/527112-as-prisoes-sao-produtoras-de-violencia-quanto-mais-prisoes-construirmos-mais-violenta-se-tornara-a-sociedade-entrevista-especial-com-camila-dias
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3. O Brasil perde mais cidadãos para a violência a cada ano do que os Estados Unidos durante toda a 

guerra do Vietnã. Cerca de 800 mil brasileiros foram assassinados desde o ano 2000, o que equivale a 

eliminar toda a população da cidade de João Pessoa. O País teve relativamente um alto nível de 

violência no século 19, em parte por causa da escravidão, mas também por causa do código de honra 

e do justiçamento que caracteriza sociedades que têm Estados fracos. No entanto, nos anos 1870 a taxa 

de homicídios já era bem mais baixa do que é hoje, sugerindo que o Brasil está vivenciando um 

processo de descivilização  
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/violencia-no-brasil-e-processo-descivilizatorio-diz-professor/>. 

Ao compararmos o Brasil com outros países em vias de desenvolvimento, perceberemos que nossos 

índices de violência são altíssimos, mesmo que as nações apresentem abismos sociais idênticos. 

Levando em consideração o texto acima, que fator explicaria essa distorção? Compare a sua análise 

 

4. Brasil #1 no ranking da violência 

Uma pesquisa global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com 

mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino 

médio (alunos de 11 a 16 anos) põe Brasil no topo de um ranking de violência em escolas. O 

levantamento é o mais importante do tipo e considera dados de 2013. Uma nova rodada está em 

elaboração e os resultados devem ser divulgados apenas em 2019. 

Na enquete da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 12,5% dos 

professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos 

pelo menos uma vez por semana. 

Trata-se do índice mais alto entre os 34 países pesquisados - a média entre eles é de 3,4%. Depois do 

Brasil, em a Estônia, com 11%, e a Austrália com 9,7%. 

Na Coreia do Sul, na Malásia e na Romênia, o índice é zero. 
 Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-e-1-no-ranking-da-violencia-contra-professores-entenda-

os-dados-e-o-que-se-sabe-sobre-o-tema.ghtml>. 

 

A notícia feita pelo G1 em 2017 aponta a situação do Brasil na questão da violência escolar, com o foco 

na violência contra professores. Como podemos entender esses dados, o cenário brasileiro encontra-

se em destaque, abaixo de países como Estônia e Austrália. 

Ao analisarmos o panorama atual em relação ao trecho grifado, de que forma podemos relacionar essa 

condição às responsabilidades governamentais com a má atuação do combate à violência nas escolas? 

Qual é o motivo de crianças e jovens produzirem tantos ataques aos professores, formadores de um 

ser crítico para a sociedade? Analisar.  

5. Vacina contra violência 

Quanto mais estudantes matriculados no ensino médio, menores as taxas de violência e de gravidez 

precoce  essa associação está aparecendo no cruzamento de estatísticas feita pela socióloga Felícia 

Madeira, responsável pela Fundação Seade, entidade de pesquisa do governo de São Paulo. Lá, se 

atualiza todos os anos o IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil), criado em 2000. 

Ela tem verificado que os índices de homicídios e a maternidade precoce caem mais rapidamente em 

lugares da cidade em que diminui o número absoluto de jovens, devido a mudanças demográficas, e 

aumenta a matrícula especialmente no ensino médio. Felícia levanta, entre várias hipóteses, a de que 

o jovem que se mantém na escola tende a desenvolver uma perspectiva de vida e, ao mesmo tempo, 

aprende regras de convivência. 

 

O estudo ainda não está concluído, mas, segundo ela, uma sugestão é inevitável: os governantes 

devem oferecer um pacote de estímulos, inclusive financeiros, para que o jovem permaneça o maior 

tempo possível em sala de aula. 

O texto do colunista Gilberto Dimenstein, de 2007, apresenta uma proposta de solução para a 

problemática instalada sobre a dificuldade da violência. Faça uma análise sobre o texto e descreva 

quais mecanismos podem oferecer ações efetivas para a conclusão desse problema que se estende 

sobre todo cenário brasileiro atual. 

 

 
 

 

 

https://exame.abril.com.br/brasil/violencia-no-brasil-e-processo-descivilizatorio-diz-professor/
https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-e-1-no-ranking-da-violencia-contra-professores-entenda-os-dados-e-o-que-se-sabe-sobre-o-tema.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-e-1-no-ranking-da-violencia-contra-professores-entenda-os-dados-e-o-que-se-sabe-sobre-o-tema.ghtml
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6. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao   longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre 

o tema Justiça com as próprias mãos: problema ou solução?,  apresentando   proposta  de  ação  social  

que respeite os direitos  humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

TEXTO  I     

 

próprio cosmólogo, que é considerado um dos mais importantes cientistas da atualidade, também deu 

o que falar com uma declaração impressionante.  Hawking disse que a agressividade   é maior falha da 

compreensivas. 

  A falha humana que eu mais gostaria de corrigir é a agressividade  disse o astrofísico à menina.  

  Ela pode ter sido uma vantagem na época dos homens das cavernas, para que eles pudessem obter 

mais comida, território ou uma parceira com quem se reproduzir, mas, agora, ela ameaça destruir 

todos nós. Já a qualidade humana que o cientista gostaria de ampliar seria a empatia.    Ela nos une   

de uma forma amorosa e pacífica  opinou Hawking. 
Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/stephenhawkingdizqueagressividadeameacadestruirracahumana-

15412988>. 

Acesso em:  7 abr. 2015 (adaptado).   

TEXTO  II     

 

A violência aumenta, o sistema de segurança pública falha e a sensação de impotência e insegurança 

cresce.  Diante disso, grupos de pessoas resolvem se reunir para, elas mesmas, julgar e penalizar 

tiça, que 

 

suspeitos a postes, humilhação, espancamento e, em alguns casos, até execução.  O Brasil, no entanto, 

é um Estado Democrático de Direito, ou seja, um país regido por leis que defendem o direito ao 

julgamento pelo sistema judiciário e à aplicação de penas não degradantes e que também não incluem 

a pena de morte. Portanto, justiceiros também estariam cometendo crimes, de acordo com a lei. 
Disponível em:  <http://vestibular.brasilescola.com/banco-de-redacoes/tema-justica-com-as- proprias-maos.htm.>. 

Acesso em: 7 abr. 2015  (trecho).       

TEXTO III 

 

Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, arquiva mais de 80% de 

inquéritos  é até   

compreensível. 

O Estado é omisso.  A polícia, desmoralizada.  A Justiça é falha.  O que resta ao cidadão de bem, que, 

ainda por cima, foi desarmado? Se defender, claro! 

O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem 

Estado contra um estado de violência sem limite. E aos defensores dos Direitos Humanos, que se 

or ao Brasil. Adote um 

 
Disponível em:  <ttp://rachelsheherazade.blogspot.com.br/2014/02/adote-um-bandido.html.>. 

Acessado em:  7  abr.  2015 (adaptado). 
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GABARITO 

 

  

Exercícios  
1. Violência física: uso intencional de força e poder sobre si mesmo ou outro. / Violência moral: conduta 

definida por calúnia, difamação ou injúria. / Violência psicológica: São palavras e atitudes que ferem a 

autoestima e segurança do outro, sem a utilização de força.  

2. A condição presenciada pelos infratores é precária, uma vez que a superlotação e a falta de projetos que 

contemplem a todos que visem a ressocialização do indivíduo são destaques. Por conta desse descaso, 

muitas vezes estatal, a reincidência e a volta para a criminalidade são algumas das poucas opções 

disponíveis para alguém que termina de cumprir a pena.  

3. A diferença do Brasil para outros países é a falta de investimento, tanto em educação para a diminuição 

de violência e criminalidade e a dificuldade em transformar o sistema prisional em um espaço de reclusão 

éticos de uma mesma civilização, uma vez que a população deixa de garantir direitos e chances aos ex 

detentos e procura desenvolver o pensamento punitivo, em vez trazê-los de volta para a socialização.  

4. A falta de investimento em educação pública, tanto refletido no salário dos professores quanto em 

mecanismos de valorização do aluno, por parte governamental, acarreta uma série de problemáticas 

quanto ao desenvolvimento dos alunos, como o desinteresse, a falta de vontade de estar em um 

ambiente escolar e a falta de respeito para com os profissionais de ensino. Dessa forma, ataques verbais 

e físicos são decorrentes, uma vez que eles não se sentem motivados, tampouco os professores, para 

tornar o ambiente escolar respeitoso.  

5. Como podemos ver na coluna, o autor pressupõe que, no Brasil, a principal solução para se alterar os 

índices de criminalidade está na valorização do ensino e na garantia de melhores instituições escolares, 

que entendam o aluno e sua vivência familiar, garantindo possibilidades de desenvolvimento a partir de 

suas necessidades. Dessa forma, o governo deve investir em educação, proporcionando ambientes 

multimodais e interativos para cativar a atenção dos alunos; aulas interdisciplinares e fora do ambiente 

de sala podem ser uma solução, também. Além disso, deve-se investir ainda mais em acompanhamento 

psicopedagógico individual nas escolas, conhecendo as dificuldades do aluno, de modo a proporcionar 

o necessário para seu desenvolvimento.  

6. Em um país onde a violência vem alcançando patamares assustadores e ganhando cada vez mais espaço 

nos noticiários, é até compreensível que a população reaja das mais diversas formas, tentando com isso 

se proteger. Entretanto, mesmo que haja morosidade por parte do judiciário e falhas na segurança 

pública que precisam ser corrigidas, tomar decisões sem ser por vias legais, como a de fazer justiça com 

as próprias mãos, não é a solução para problemas que precisam ser combatidos de outras formas. 

Em primeiro plano, é preciso refletir sobre o atual cenário do sistema judiciário brasileiro. A demora em 

julgar os casos que lhes são encaminhados tem contribuído para que haja um descrédito por certa parcela 

da população. Em razão disso, a solução encontrada por muitos foi a criação de um júri popular. Os 

zando 

os que cometem infrações. Além de não ser em nada contributivo à ordem social, fazer justiça com as 

próprias mãos configura-se como uma prática ilegal, uma vez que somente compete às autoridades 

constituídas aplicar medidas punitivas. 

Além disso, tomar decisões precipitadas pode gerar consequências drásticas. Vítima de boatos 

espalhados nas redes sociais, Fabiane Maria de Jesus, moradora de Guarujá, no litoral paulista, foi 

acusada de ser uma sequestradora de crianças que atuava na região. Linchada por centenas de pessoas 

enfurecidas, ela não teve sequer o direito de se defender, sendo levada, então, à morte. A atuação desses 

revoltosos foi uma prova incontestável de que fazer justiça por conta própria está na contramão do que 

preconiza o Estado Democrático de Direito, que têm o contraditório e a ampla defesa como garantias 

constitucionais. 

Fica claro, portanto, que assumir a função que cabe aos órgãos competentes não é o caminho viável. É 

indispensável que a população fiscalize e reivindique dos governantes, melhorias na área da segurança 

pública e no sistema judiciário.  Acresce às medidas a necessidade dos usuários das redes sociais 

certificarem as informações que são compartilhadas, evitando, assim, os linchamentos. É inadmissível 
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que a sociedade retroceda e considere como normais as barbáries que são cometidas por aqueles que 

procuram agir conforme as suas próprias leis. 
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