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Transporte em membrana 

 

Resumo 

 

A membrana permite a entrada e saída de substâncias seletas, podendo haver um transporte sem gasto de 

energia (passivo) ou com gasto (ativo). 

 

 

 

O transporte passivo se dá a favor do gradiente de concentração de solutos (mais concentrado ao menos 

concentrado). 

 

• Osmose: Transporte de água do meio hipotônico ao hipertônico, buscando isotonia. 

 

 

 

• Difusão simples: Transporte de soluto do meio hipertônico ao meio hipotônico. 

Os solutos passam pela bicamada lipídica. 

• Difusão facilitada: Transporte de soluto através de proteínas carreadoras (permeases) 

Os solutos passam pelas proteínas da membrana. 
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No transporte ativo ocorre a quebra de ATP (gasto energético) para realizar um transporte contra o gradiente 

de concentração, através de proteínas de membrana. O soluto passa do meio menos concentrado para o mais 

concentrado. Como exemplo, podemos citar a bomba de sódio e potássio. 

 

Moléculas orgânicas grandes são incapazes de atravessar a membrana, exigindo processos diferenciados. 

Endocitose: Entrada de grandes moléculas, através da fagocitose (ingestão de partículas sólidas e grandes 

através da emissão de pseudópodes), pinocitose (captura de líquidos) ou endocitose mediada (similar a 

fagocitose, porém com adesão de partículas a receptores específicos). 

 

 

 

Exocitose: Moléculas são eliminadas da célula, através de vesículas que são transportadas a membrana e se 

desfazem, liberando o conteúdo no meio extracelular. 
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Especializações da membrana 

 

 

 

• Microvilosidades: Dobras na membrana que aumentam a superfície de contato, de modo que favorecem 

a absorção de substâncias pela célula. 

• Zônula de oclusão: Une as células formando uma barreira impermeável, evitando movimentação de 

moléculas. 

• Zônula de adesão: Promove aderência entre as membranas, vedando o espaço intracelular, de modo que 

não permita fluxo de moléculas. 

• Desmossomos: Função de aderência entre células adjacentes, conferindo resistência e rigidez 

• Junção comunicante: Junção GAP, permite comunicação entre células vizinhas. 

• Hemidesmossomo: Une células à matriz extracelular. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-transporte-em-membrana/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia1&utm_term=membrana-plasmatica
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Exercícios 

 

1. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das 

células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte 

experimento: 

Colocou 200 mL de água em dois recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou, por 5 segundos, um 

pedaço de papel liso, como na FIGURA 1; no segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel 

com dobras simulando as microvilosidades, conforme FIGURA 2. Os dados obtidos foram: a quantidade 

de água absorvida pelo papel liso foi de 8 mL, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 mL. 

 

Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à 

absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de: 

a) manter o volume de absorção. 

b) aumentar a superfície de absorção. 

c) diminuir a velocidade de absorção. 

d) aumentar o tempo de absorção. 

e) manter a seletividade na absorção. 

 

 

2. Todas as células possuem uma membrana plasmática, ou plasmalema, que separa o conteúdo 

protoplasmático, ou meio intracelular, do meio ambiente. A existência e integridade dessa estrutura 

são importantes, porque a membrana: 

a) regula as trocas entre a célula e o meio, só permitindo a passagem de moléculas de fora para 

dentro da célula e impedindo a passagem em sentido inverso; 

b) possibilita à célula manter a composição intracelular diversa do meio ambiente; 

c) impede a penetração de substâncias existentes em excesso no meio ambiente; 

d) torna desnecessário o consumo energético para captação de metabólitos do meio externo; 

e) impede a saída de água do citoplasma. 
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3. Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio (NaCl), 

historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e 

peixe. 

O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? 

a) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. 

b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. 

c) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. 

d) Os íons Na+ e CI- provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. 

e) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. 

 

 

4. Batatas, antes de serem fritas, são imersas em água com sal durante alguns minutos e depois 

escorridas em papel absorvente. Além de realçar o sabor, qual o efeito biológico acarretado por essa 

providência?  

a) As batatas amolecem tornando-se mais fáceis de mastigar.  

b) A água com sal hidrata o alimento tornando-o mais volumoso.  

c) A água lava o alimento e elimina as bactérias alojadas nas células.  

d) As batatas perdem água, fritam melhor e tornam-se mais crocantes.  

e) A água acelera os processos mitóticos, aumentando a massa das batatas. 

 

 

5. Uma célula vegetal, plasmolisada em solução de concentração fraca, foi colocada em outra solução 

hipertônica em relação à célula. Em função disso, deverá ocorrer 

a) perda de água pela célula.  

b) ganho de água pela célula.  

c) equilíbrio desde o início. 

d) rompimento celular.  

e) saída de soluto. 
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6. A membrana plasmática é constituída, basicamente, por uma bicamada de fosfolipídios associados a 

moléculas de proteína. Essa estrutura delimita a célula, separa o conteúdo celular do meio externo e 

possibilita o trânsito de substâncias entre os meios intra e extracelular. 

Sobre o transporte através da membrana, é correto afirmar: 

a) A passagem de substâncias através da membrana plasmática, utilizando proteínas 

transportadoras é denominada difusão simples. 

b) A difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana com o auxílio de proteínas 

transportadoras e gasto de energia. 

c) A osmose é a passagem de substâncias através da membrana plasmática em direção à menor 

concentração de solutos. 

d) Uma membrana permeável à substância A possibilitará o transporte dessa substância para fora 

da célula, desde que exista ATP disponível. 

e) No transporte ativo, ocorre a passagem de substâncias por proteínas de membrana com gasto de 

energia. 

 

 

7. As figuras, a seguir, representam três células vegetais que foram imersas em soluções salinas de 

diferentes concentrações, analisadas ao microscópio e desenhadas. 

 

Analisando essas figuras, um estudante concluiu que as células vegetais 1, 2 e 3 estão, 

respectivamente, flácida (estado normal), túrgida e plasmolisada. 

Com base nessa conclusão, é correto afirmar que 

a) a célula 1 foi imersa em uma solução hipertônica. 

b) a célula 2 foi imersa em uma solução hipotônica. 

c) a célula 3 foi imersa em uma solução isotônica. 

d) as células 1 e 3 foram imersas em diferentes soluções hipotônicas. 

e) as células 1 e 2 foram imersas em diferentes soluções hipertônicas. 
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8. Um menino apaixonado por peixes resolveu montar um aquário em sua casa. Em uma loja, adquiriu três 

espécies diferentes, levando em consideração o aspecto visual: peixe-palhaço (Amphiprion ocellaris, 

espécie marinha),  peixe-anjo-imperador (Pomacanthus imperator, espécie marinha) e peixinho-

dourado (Carassius auratus, espécie de água doce). Todas as espécies foram colocadas no mesmo 

aquário, que estava preenchido com água de torneira desclorada. As duas espécies marinhas incharam 

e morreram rapidamente, e apenas o peixe-dourado sobreviveu. Depois do ocorrido, o menino descobriu 

que os indivíduos das duas espécies marinhas morreram, porque a água do aquário funcionava como 

uma solução ________________ em relação aos seus fluidos corporais, ocorrendo um 

__________________________ que causou o inchaço por __________________________.  

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. 

a) hipotônica - desequilíbrio osmótico - absorção excessiva de água 

b) hipotônica - transporte ativo de minerais para fora de seus corpos - absorção excessiva de água 

c) hipertônica - desequilíbrio osmótico - perda de sais minerais e desidratação das espécies 

d) hipertônica - transporte ativo de minerais para dentro de seus corpos - absorção excessiva de água 

e) isotônica - desequilíbrio osmótico - perda de sais minerais e desidratação das espécies 

 

 

9. O esquema abaixo representa a concentração de íons dentro e fora dos glóbulos vermelhos. 

 

A entrada de K+ e a saída de Na+ dos glóbulos vermelhos pode ocorrer por:  

a) transporte passivo.  

b) plasmólise.  

c) osmose.  

d) difusão.  

e) transporte ativo. 
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10. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à 

manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol/L de NaCl (cloreto de sódio) possui a mesma pressão 

osmótica das soluções presentes nas células humanas. 

A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol/L de NaCl tem como consequência, a 

a) adsorção de íons Na+ sobre a superfície da célula. 

b) difusão rápida de íons Na+ para o interior da célula. 

c) diminuição da concentração das soluções presentes na célula. 

d) transferência de íons Na+ da célula para a solução. 

e) transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. 
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Gabarito 

 

1. B 

As microvilosidades são especializações da membrana que aumentam a área de absorção, conforme 

mostrado na figura da questão. 

 

2. B 

A membrana plasmática tem como função a proteção e separação do interior da célula com o exterior e 

permeabilidade seletiva, mantendo a composição intracelular. 

 

3. E 

A técnica de salgamento promove a formação de um ambiente hipertônico, que aumenta a pressão 

osmótica externa promovendo a desidratação das células. 

 

4. D 

Como as batatas foram colocas num meio hipertônico em relação a elas, estas sofrem plasmólise 

(perdem água). Como consequência disso, ficam mais crocantes e fáceis de fritar. 

 

5. A 

Como é uma célula vegetal, ela não rompe devido à parede celular. Ela só vai perder mais água. 

 

6. E 

O transporte ativo é todo transporte pela membrana, em que a substância flui do meio de menor 

concentração para o meio de maior concentração, com gasto de ATP pela célula. 

 

7. B 

A célula indicada por 1 não apresentou variação de volume, o que indica que fora colocada em uma 

solução isotônica. A célula indicada por 2 aumentou de volume, devido ao ganho de água; logo, a solução 

era hipotônica. A célula indicada por 3 perdeu água para o meio, que era hipertônico em relação a ela. 

 

8. A 

Se você colocar um peixe marinho num aquário de água doce a tendência do peixe é absorver água a 

procura de sal. Como ele não encontra o sal, acaba recebendo muita água e incha e morre. Isso significa 

que a água do aquário funcionou como um meio hipotônico (meio menos concentrado) e houve um 

desequilíbrio osmótico. 

 

9. E 

A bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. A concentração de sódio (Na+) é menor 

no meio intracelular e maior no meio extracelular. Já o potássio (K+), é maior no meio intracelular e menor 

no meio extracelular. A manutenção dessas concentrações é feita por proteínas que pegam o Na+ de 

dentro da célula e o jogam para fora. Com o K+ é o inverso, as proteínas o pegam de fora da célula e 
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transportam para dentro. Se não houvesse essa bomba de sódio e potássio os íons se igualariam, por 

isso ela é muito importante. 

 

10. E 

Na osmose, ocorre fluxo de água da solução mais rica em água (com menor concentração de soluto) para 

a solução hipertônica (com maior concentração de soluto). Então, na situação acima, haverá fluxo de 

água de dentro da célula para a solução. 
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Conceitos básicos em evolução 
 

Resumo 

 

Evolução é o processo através no qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do 

tempo, dando origem a espécies novas. A evolução é suportada por diferentes evidências, chamadas de 

evidências da evolução, como por exemplo: 

• Registo fóssil; 

• Evidências genéticas e bioquímicas, observando características citológicas e moleculares; 

• Embriologia comparada, observando características semelhantes ao longo do desenvolvimento dos 

organismos; 

• Órgãos vestigiais; 

 

Outros conceitos importantes para a evolução são: 

• Homologia: mesma origem embriológica de estruturas de diferentes organismos, sendo que essas 

estruturas podem ter ou não a mesma função. As estruturas homólogas sugerem ancestralidade 

comum. 

 

 

 

• Analogia: refere-se à semelhança morfológica entre estruturas, em função de adaptação à execução da 

mesma função. As asas dos insetos e das aves são estruturas diferentes quanto à origem embriológica, 

mas ambas estão adaptadas à execução de uma mesma função: o vôo. São, portanto, estruturas 

análogas. 
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• Convergência evolutiva: quando espécies evolutivamente distintas apresentam características 
semelhantes, e costumam apresentar órgãos análogos. 

 

 

• Irradiação adaptativa: quando espécies que descendem de um mesmo ancestral em comum possuem 

uma ampla diversidade, e costumam apresentar órgãos homólogos. 
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Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/enem-extensivo-conceitos-basicos-em-evolucao/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia2&utm_term=evolucionismo
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Exercícios 

 

1. As mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres 

vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados: 

a) movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a diversidade de 

genes e cromossomos. 

b) sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes 

específicos. 

c) aparecimento, por geração espontânea, de novos indivíduos adaptados ao ambiente. 

d) aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em resposta a mudanças 

ambientais. 

e) recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase da 

esporulação. 

 
 

2. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo “evolução” pode adquirir significados 

diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é 

amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. 

Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao 

longo do tempo, passam por 

a) modificações de características. 

b) incremento no tamanho corporal. 

c) complexificação de seus sistemas. 

d) melhoria de processos e estruturas. 

e) especialização para uma determinada finalidade. 

 
 

3. As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente 

na área rural. As cascavéis (Crotalus), apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação 

a outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído de seu "chocalho", que 

faz com que suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam os seres 

humanos para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido 

caçadas continuamente, por serem facilmente detectadas. 

Ultimamente os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a 

ser um problema, pois, se as pessoas não as percebem, aumentam os riscos de acidentes. 

A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa é que 

a) a necessidade de não ser descoberta e morta mudou seu comportamento. 

b) as alterações no seu código genético surgiram para aperfeiçoá-Ia. 

c) as mutações sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse adaptar-se. 

d) as variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente. 

e) as variedades sofreram mutações para se adaptarem à presença de seres humanos. 
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4. O conhecimento sobre a vida passada resulta de um minucioso trabalho de estudiosos, que, como 

pesquisadores ¨detetives¨, analisam e interpretam vestígios e pistas deixados por seres que viveram 

em épocas antigas, os fósseis. Atualmente, a hipótese mais aceita é a de que a vida surgiu há pelos 

menos 3,5 bilhões de anos, a partir de substâncias químicas que foram se combinando, tornando-se 

cada vez mais complexas. Para um melhor entendimento da evolução biológica, processo que continua 

até hoje e que levou à grande variedade de formas de vida atuais, dividiu-se o tempo geológico e os 

fatos marcantes, principalmente, os biológicos. Considerando estas informações, numere as frases de 

I a IV preenchendo cada espaço com o número correspondente a cada Era, assinalando em seguida a 

alternativa que contêm a correta sequência de numeração. 

 
1. Era Pré-Cambriana 

2. Era Paleozoica 

3. Era Mesozoica 

4. Era Cenozoica 
 
 

I. Aparecimento das primeiras plantas vasculares, 
dos anfíbios e dos insetos (_______). 

II. Origem das primeiras células (______). 

III. Aparecimento da espécie humana moderna (____). 

IV. Extinção dos dinossauros e de diversas espécies 
de plantas e animais (______). 

a) 1,2,3,4 

b) 1,3,4,2 

c) 2,1,4,3 

d) 3,1,4,2 

e) 4,1,2,3 
 
 

5. Quais as características presentes nos indivíduos de uma espécie afim de que possamos afirmar que 

os mesmos são mais adaptados em comparação a outros indivíduos da mesma espécie: 

a) são maiores e solitários. 

b) comem mais e apresentam cores vibrantes. 

c) vivem mais e reproduzem mais. 

d) apresentam mais membros como pernas ou patas. 

e) são mais fortes. 
 
 

6. Embriões de vertebrados tendem a ser mais similares entre si do que os adultos correspondentes. 

Sobre esse fato, são feitas as seguintes afirmações. 

I. As analogias observadas indicam uma origem comum. 

II. O estudo da embriologia comparada contribui para a compreensão da evolução biológica. 

III. Durante o desenvolvimento embrionário, os organismos passam por fases que repetem estágios 

adultos de seus ancestrais. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

e) I, II e III. 
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7. O esquema representa, de maneira bastante simplificada, uma das possíveis hipóteses de relação de 

parentesco entre grupos animais, assinalados pelo nome comum de alguns de seus representantes. 

Na base do esquema, a característica que une todos em um mesmo grupo é a deuterostomia. 

 
Identifique quais seriam as características I, II, III, IV, V que justificariam os respectivos grupos. 

a) I‐notocorda; II‐pulmão; III‐âmnio; IV‐pelo; V‐ovo com casca. 

b) I‐escamas; II‐encéfalo; III‐pulmão; IV‐glândulas mamárias;   V‐âmnio. 

c) I‐mandíbula; II‐4 membros locomotores; III‐pulmão; IV‐ventrículo subdividido em 2 câmaras; V‐ovo 

com casca. 

d) I‐notocorda; II‐4 membros locomotores; III‐pulmão; IV‐glândulas mamárias; V‐pena. 

e) I‐âmnio; II‐pulmão; III‐mandíbula; IV‐ventrículo subdividido em 2 câmaras; V‐escama 

 

8. Analise esta figura, em que está representada uma possível filogenia dos primatas: 
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Considerando-se as informações fornecidas por essa figura e outros conhecimentos sobre o assunto, 

é INCORRETO afirmar que 

a) a radiação evolutiva ocorreu por volta dos 60 milhões de anos. 

b) o bipedismo ocorre no ramo dos humanos. 

c) os ancestrais desse grupo eram arborícolas. 

d) os humanos descendem dos gorilas. 

 
 

9. Observe a figura abaixo: 

 

Sobre as estruturas locomotoras acima representadas, podemos afirmar que são: 

a) Homólogas, porque têm a mesma função e a mesma origem. 

b) Homólogas, porque têm a mesma função e origens diferentes. 

c) Análogas, porque têm a mesma função e a mesma origem. 

d) Análogas, porque têm a mesma função, mas possuem origens diferentes. 

e) Homólogas, porque têm funções diferentes, mas possuem a mesma origem. 

 

10. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias 

atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de 

organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marque a alternativa incorreta: 

a) Os fósseis evidenciam que, há milhares de anos, as espécies existentes eram diferentes das 

atuais. 

b) Através dos fósseis, é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas 

no registro fóssil. 

c) Com o uso dos fósseis, é possível até mesmo entender as condições climáticas da época em que 

aquele organismo viveu. 

d) Para descobrir a idade de um fóssil, muitos pesquisadores utilizam o método de datação com 

carbono 14. 

e) Nem todos os seres que morrem tornam-se fósseis, uma vez que uma série de condições 

especiais é necessária para que a fossilização aconteça. 
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Gabarito 

 

1. B 
Os seres vivos que apresentarem características aptas a sobrevivência em um dado ambiente, 
conseguirão se reproduzir e evoluir com o passar do tempo. 
 

2. A 
A evolução é a mudanças das características ao longo do tempo que se tornam hereditárias, permitindo 
que as populações diversifiquem ao longo do tempo. 
 

3. D 
De acordo com a explicação darwinista, as variações silenciosas foram selecionadas no ambiente por 
serem menos caçadas e de mais difícil detecção. 
 

4. C 
A primeira era foi a Pré-cambriana, na qual ocorreu o primeiro surgimento dos seres vivos. Logo após 
surgiu a Era Paleozoica com o surgimento de plantas vasculares, anfíbios e insetos. Na era Mesozoica 
foi marcada a pela extinção dos dinossauros e a Cenozoica como última era, foi marcada pelo 
aparecimento da espécie humana. 
 

5. C  
Seres que vivem mais e se reproduzem mais têm maior capacidade de deixar descendentes. 
 

6. B 
A afirmação I está errada pois a analogia não está relacionada a mesma origem, e sim a mesma função. 
A afirmação III também está errada pois as fases não repetem estágios adultos de seus ancestrais 
necessariamente. 
 

7. A 
A notocorda foi o primeiro passo evolutivo que separou os cordados dos equinodermas. Já o pulmão foi 
a novidade evolutiva que separou os peixes de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os pelos separaram 
os mamíferos de aves e répteis enquanto o ovo com casca foi a novidade evolutiva em comum com aves 
e répteis. 
 

8. D 
Os humanos não descendem dos gorilas e sim eles possuem um ancestral em comum.  
 

9. D 
Neste caso, apesar de terem a mesma função (voar), elas possuem origens diferentes, pois um é um 
artrópode e o outro é um cordado. 
 

10. B 
O registro fóssil é bastante incompleto e apresenta diversas falhas, sendo assim, não é possível 

encontrar vários indivíduos de uma espécie fossilizados. 
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Patrísticas 

 

Resumo 

 

A Patrística (II - VIII) , foi a primeira fase da Filosofia Medieval, nela, os pensamentos dos padres da 

Igreja foram basal. Os sacerdotes dos primeiros séculos foram responsáveis pela difusão e defesa da fé. Com 

eles, os cristãos aprenderam a fidelidade ao magistério. Muitos clérigos tiveram contato com o pensamento 

clássico grego e por isso trouxeram as influências filosóficas gregas para o âmbito religioso. 

Os padres da igreja fizeram grandes apologias, estas eram discursos feitos para embasar e defender o 

catolicismo. Os apologistas buscavam a sensibilização dos judeus e o combate das heresias. A necessidade 

de persuadir os hebreus e hereges fazia com que os sacerdotes lançassem mão de um discurso que versasse 

com a filosofia e assim fosse duplamente racional e religioso. 

 

Santo Agostinho de Hipona 

 
 

Santo Agostinho, o bispo de Hipona, foi o maior nome da Patrística. Nascido em 354,  converteu-se ao 

cristianismo em 386 e serviu à fé até sua morte em 430. De origem pagã, por parte de pai, e cristã, por parte 

de sua mãe Santa Mônica, Agostinho teve acesso a uma educação clássica. Era comum cristãos terem 

rejeição a pensamentos externos à Igreja, mas esse não era o caso do bispo de hipona, ele, lançando mão de 

seus conhecimentos clássicos soube unir fé e razão. 

Agostinho cria que os grandes pensadores gregos não erraram em suas teorias, mas foram vítimas de 

uma limitação cabal: a razão. Para o pensador, não é possível ao homem conhecer todas as coisas por si 

mesmo, mas é preciso que a revelação venha em auxílio de sua inteligência limitada. O conhecimento 

completo só seria possível no interior da Igreja, onde a fraqueza racional humana encontraria auxílio na 

fortaleza da revelação divina. 

 

A existência de Deus 

Já na era medieval a ideia da existência de Deus ser tratada apenas como um problema de fé, ou seja, 

não seria possível prová-la racionalmente, era bem difusa. Agostinho defendia que se esta fosse apenas uma 

questão de fé, seria uma questão subjetiva, não haveria uma verdade estabelecida sobre o assunto. Para o 

Bispo, este era um dado de fé provado pela razão. 



 
 

 

 

2 

Filosofia / Sociologia 
 

Agostinho, para embasar sua teoria, categoriza os seres em insensíveis (as pedras), sensíveis (os 

animais), ser racional (o homem) e Deus (verdade superior). Nessa categorização o homem está acima dos 

insensíveis e dos meramente sensíves, por possuir a razão, atributo indispensável para emitir juízos sobre a 

sensibilidade, para dominá-la. Porém os seres racionais estão abaixo de Deus que é a verdade mais excelente. 

 

O Problema do Mal 

Para o cristianismo, o homem é fruto do amor de Deus, que em sua infinita bondade, nos criou. Mas de 

onde viria o mal se Deus é infinitamente bom? Seria um castigo, uma punição pelo mau uso do livre arbítrio e 

pecado no paraíso? Para Agostinho, o maniqueísmo (crença que prega a existência concreta do mal) era falso. 

Para resolver o problema o Santo divide o mal em três tipos: metafísico, moral e físico. 

Para o bispo de Hipona o mal não existia. Não havia um ser, uma entidade que pudéssemos chamar de 

"o mal", mas  era na verdade a privação do bem. assim foi explicado o primeiro tipo. 

O mal moral é o pecado. Homem foi criado para viver em intimidade com Deus, por isso recebeu de seu 

criador o livre-arbítrio, para que espontaneamente se ligasse a Ele, mas escolheu o pecar. No paraíso, por 

orgulho e prepotência, a humanidade decidiu não depender de Deus. 

O mal físico é o resultado do mal moral, do pecado. O homem é livre e pode escolher fazer sempre o 

bem e nem por isso abre mão de seus pecados. As doenças e a morte são consequências do afastamento de 

Deus. 

 

Cidade de Deus 

Para Agostinho há duas cidades: a cidade dos homens, onde reina o pecado, a injustiça e a morte; a 

cidade de Deus, onde abunda a justiça, a felicidade e a paz. Os santos e aqueles que vivem na fidelidade da 

fé estão destinados à pátria celeste, já os pecadores ficam sob o jugo do Diabo na cidade mundana. 

Segundo o Santo, um dia a cidade de Deus iria prevalecer sobre a cidade mundana. Durante muito 

tempo a Igreja usou essa teoria para intervir nas questões políticas. 

 

O Tempo 

O homem é dotado de livre-arbítrio, ou seja, tem liberdade para fazer o que quiser; Deus é onisciente, 

isto é, perscruta a mente humana e conhece todos os seus passos. Como é possível haver liberdade se Ele  

já sabe tudo o que vamos fazer? Se Deus sabe o que vamos fazer então tudo já está determinado? Para 

Agostinho, o homem e seu criador vivem em dimensões diferentes. Estamos no tempo, onde Há a 

transitoriedade e Deus está na Eternidade que é anterior e maior do que o tempo e por isso, ele não precisa 

esperar para formar seus julgamentos. 
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Teoria da Iluminação 

Dentre os pensadores medievais, Agostinho é de longe o mais platônico. A dicotomia platônica aparece 

fortemente em suas teorias, mas na ideia da iluminação divina a oposição entre mundo sensível e verdades 

imutáveis fica mais clara. 

A alma é eterna e assim sendo é capaz de acessar às verdades imutáveis, o grande problema é que o 

corpo, com seus sentidos, são dispersos e imperfeitos. Assim como em Platão, na teoria agostiniana, a alma 

tem primazia sobre o corpo. O homem, através de sua mente é capaz de intuir a verdade, daí vem a prova da 

existência de Deus para o autor. se mesmo imperfeitos somos capazes de intuir a verdade é porque existe a 

verdade absoluta que ilumina a nossa mente. 

Como o sol ilumina a terra, Deus ilumina a mente humana para que ela alcance a verdade. Para 

Agostinho, todo conhecimento é por graça de Deus, mesmo um ateu só pode alcançar a verdade pela graça. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/extensivo-enem-patristicas-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=principais-teoricos-medievais


 
 

 

 

4 

Filosofia / Sociologia 
 

Exercícios 

 

1. A Patrística (séculos II ao V d.C.) é o movimento intelectual dos primeiros padres da Igreja, destinado 

a justificar a fé cristã, tendo em vista a conversão dos pagãos. Sobre a Patrística pode-se afirmar, com 

certeza: 

I. Assume criticamente elementos da filosofia platônica na tentativa de melhor fundamentar a 

doutrina cristã. 

II. Considera que as verdades da razão estão sempre em contradição com as verdades reveladas por 

Deus. 

III. Incorpora as teses da metafísica aristotélica para fundar uma teologia estritamente racionalista. 

IV. Considera a razão como auxiliar da fé e a ela subordinada, tal como expressa a frase de Sto. 

Agostinho "creio porque entendo".  

 

a) II e IV são corretas 

b) I e IV são corretas 

c) III e IV são corretas 

d) Apenas II é correta 

e) Apenas I é correta. 

 

2. A patrística surge no séc. II d.c. e estende-se por todo o período medieval conhecido como alta Idade 

Média. É considerada a filosofia dos Padres da Igreja. Entre seus objetivos encontramos a conversão 

dos pagãos, o combate às heresias e a consolidação da doutrina cristã. Sobre a patrística, assinale o 

que for correto. 

I. A patrística deixa de ser predominante como doutrina do cristianismo quando, a partir do séc. IX, 

surge uma nova corrente filosófica denominada escolástica, que atinge o apogeu no séc XIII. 

II. Fundador da patrística, o apóstolo São Paulo escreveu o livro Confissões, razão pela qual é 

considerado o primeiro filósofo cristão. 

III. Vários pensadores da patrística, entre eles Santo Agostinho, tomam ideias da filosofia clássica 

grega, particularmente de Platão, que são adaptadas às necessidades das verdades expressas 

pela teologia cristã. 

IV. A aliança que a patrística estabelece entre fé e razão caracteriza-se por um predomínio da fé sobre 

a razão; em Santo Agostinho, a razão é auxiliar da fé e a ela subordinada. 

V. A leitura dos filósofos árabes, entre eles Averróis, ajudou Santo Agostinho a compreender os 

princípios da filosofia de Aristóteles, sem a qual Santo Agostinho não poderia construir seu próprio 

sistema filosófico. 

 

a) I e IV são corretas 

b) I, III e IV são corretas 

c) II e IV são corretas 

d) Apenas II é correta 

e) Apenas I é correta. 
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3. “A filosofia de Agostinho (354 – 430) é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês: foi nas 

traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo devia 

aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo sermões de Ambrósio, influenciados por Plotino, que Agostinho 

venceu suas últimas resistências (de tornar-se cristão)”.  
PEPIN, Jean. Santo Agostinho e a patrística ocidental. In: CHÂTELET, François (org.) A Filosofia medieval. Rio de Janeiro 

Zahar Editores: 1983, p.77. 

 

Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, o pensamento 

de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparado ao pensamento de Platão. 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma dessas diferenças: 

a) Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro, enquanto, para Platão, 

a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. 

b) Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das Ideias, enquanto para Agostinho 

não existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos. 

c) Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a alma não é imortal, já que é apenas a 

forma do corpo. 

d) Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência, a alma reconhece as Ideias que ela 

contemplou antes de nascer; Agostinho diz que o conhecimento é resultado da Iluminação divina, 

a centelha de Deus que existe em cada um. 

e) Para Agostinho, é possível alcançar o conhecimento verdadeiro através dos sentidos, enquanto 

para Platão, apenas através da fé. 

 

 

4. Leia o trecho extraído da obra Confissões.  

“Quem nos mostrará o Bem? Ouçam a nossa resposta: Está gravada dentro de nós a luz do vosso rosto, 

Senhor. Nós não somos a luz que ilumina a todo homem, mas somos iluminados por Vós. Para que 

sejamos luz em Vós os que fomos outrora trevas.”  
SANTO AGOSTINHO. Confissões IX. São Paulo: Nova Cultural,1987. 4, l0. p.154. Coleção Os Pensadores 

Sobre a doutrina da iluminação de Santo Agostinho, marque a alternativa correta.  

a) A irradiação da luz divina faz com que conheçamos imediatamente as verdades eternas em Deus. 

Essas verdades, necessárias e eternas, não estão no interior do homem, porque seu intelecto é 

contingente e mutável.  

b) A irradiação da luz divina atua imediatamente sobre o intelecto humano, deixando-o ativo para o 

conhecimento das verdades eternas. Essas verdades, necessárias e imutáveis, estão no interior 

do homem.  

c) A metáfora da luz significa a ação divina que nos faz recordar as verdades eternas que a alma 

possuía antes de se unir ao corpo.  

d) A metáfora da luz significa a ação divina que nos faz recordar as verdades eternas que a alma 

possuía e que nela permanecem mediante os ciclos da reencarnação.  

e) A metáfora da luz divina remete, em Santo Agostinho, ao momento em que Deus criou o homem. 
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5. “Na medida em que o Cristianismo se consolidava, a partir do século II, vários pensadores, convertidos 

à nova fé e, aproveitando-se de elementos da filosofia greco-romana que eles conheciam bem, 

começaram a elaborar textos sobre a fé e a revelação cristãs, tentando uma síntese com elementos da 

filosofia grega ou utilizando-se de técnicas e conceitos da filosofia grega para melhor expor as 

verdades reveladas do Cristianismo. Esses pensadores ficaram conhecidos como os Padres da Igreja, 

dos quais o mais importante a escrever na língua latina foi Santo Agostinho.”  
COTRIM, Gilberto. Fundamentos de Filosofia: Ser, Saber e Fazer. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 128. (Adaptado) 

 

Esse primeiro período da filosofia medieval, que durou do século II ao século X, ficou conhecido como 

a) Escolástica. 

b) Neoplatonismo. 

c) Antiguidade tardia. 

d) Patrística. 

e) Helenismo. 

 

 

6. A Patrística foi a Filosofia Cristã dos primeiros séculos de nossa era. Consistia na elaboração doutrinal 

das crenças religiosas do cristianismo e na sua defesa contra os ataques dos pagãos e contra as 

heresias. Dado o encontro entre a nova religião e o pensamento filosófico greco- romano, o grande 

tema da Filosofia Patrística foi o da possibilidade ou impossibilidade de conciliar fé e razão. Santo 

Agostinho, expoente dessa filosofia, sobre a relação fé e razão, defendia a tese que se pode resumir 

nesta frase: "Credo ut intelligam" (Creio para entender). A esse respeito, assinale o que for correto.  

I. Santo Agostinho retoma a célebre teoria platônica das Idéias à luz do cristianismo e formula a 

teoria da iluminação segundo a qual o homem recebe de Deus o conhecimento das verdades 

eternas: à semelhança do sol, Deus ilumina a razão e torna possível o pensar correto.  

II. De acordo com Santo Agostinho, a razão é superior e precede a fé; pois, se o homem, ser racional, 

for incapaz de entender os ensinamentos religiosos, não poderá acreditar neles.  

III. Segundo Santo Agostinho, a fé não conflita com a razão, esta última seria auxiliar da fé e estaria a 

ela subordinada.  

IV. Para Santo Agostinho, fé e razão são inconciliáveis, pois os mistérios da fé são insondáveis e 

manifestam-se como uma loucura para a razão humana.  

V. A fé, para Santo Agostinho, não oprime a razão, mas, ao contrário, abre-lhe os olhos que a falta de 

fé mantinha fechados. A partir dos princípios da fé, a razão, por suas próprias forças, deduzirá 

consequências e tentará resolver os problemas que Deus deixou para nossas livres discussões.  

 

Assinalar a alternativa correta. 

a) I e II estão corretas. 

b) I, III e V estão corretas. 

c) I e II estão corretas. 

d) II, IV e V. Estão corretas 

e) Apenas I está correta. 
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7. Considere o trecho abaixo.  

“Quando, pois, se trata das coisas que percebemos pela mente (...). estamos falando ainda em coisas 

que vemos como presentes naquela luz interior da verdade, pela qual é iluminado e de que frui o homem 

interior.”  
Santo Agostinho. Do Mestre. São Paulo: Abril Cultural. 1973. p. 320. (Os Pensadores)  

 

Segundo o pensamento de Santo Agostinho, as verdades contidas na filosofia pagã provêm de que 

fonte? Assinale a alternativa correta.  

a) De fonte diferente de onde emanam as verdades cristãs, pois há oposição entre as verdades pagãs 

e as verdades cristãs.  

b) Da mesma fonte de onde emanam as verdades cristãs, pois não há oposição entre as verdades 

pagãs e cristãs.  

c) De Platão, por ter chegado a conceber a ideia Suprema do Bem.  

d) De Aristóteles, por ter concebido o Ser Supremo corno primeiro motor imóvel.  

e) Do epicurismo e sua teoria dos prazeres moderados pela razão. 

 

 

8. "Assim até as coisas materiais emitem um juízo sobre as suas formas, comparando-as àquela Forma 

da eterna Verdade e que intuímos com o olhar de nossa mente."  
Sto. Agostinho, A Trindade, Livro IX, Capítulo 6. São Paulo, Paulus, 1994. p. 299 

 

Esta frase de Sto. Agostinho refere-se à  

a) teologia mística de Agostinho, que se funda na experiência imediata da alma humana com Deus;  

b) moral agostiniana que propõe ao homem regras para uma vida santa e ascética, apartada do 

mundo;  

c) doutrina da iluminação que afirma que o conhecimento humano é iluminado pela Verdade Eterna, 

isto é, Deus;  

d) estética intelectualista de Agostinho, que consiste num profundo desprezo pela sensibilidade 

humana.  

e) teoria maniqueista. 
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9. A teoria da iluminação divina, contribuição original de Agostinho à filosofia da cristandade, foi 

influenciada pela filosofia de Platão, porém, diferencia-se dela em seu aspecto central.  

Assinale a alternativa abaixo que explicita esta diferença.  

a) A filosofia agostiniana compartilha com a filosofia platônica do dualismo, tal como este foi 

definido por Agostinho na Cidade de Deus. Assim, a luz da teoria da iluminação está situada no 

plano suprassensível e só é alcançada na transcendência da existência terrena para a vida eterna.  

b) A teoria da Iluminação, tal como sugere o nome, está fundamentada na luz de Deus, luz interior 

dada ao homem interior na busca da verdade das coisas que não são conhecidas pelos sentidos; 

esta luz é Cristo, que ensina e habita no homem interior.  

c) Agostinho foi contemporâneo da Terceira Academia, recebendo os ensinamentos de Arcesilau e 

Carnéades, o que resultou na posição dogmática do filósofo cristão quanto à impossibilidade do 

conhecimento da verdade, sendo o conhecimento humano apenas verossímil.  

d) A alma é a morada da verdade, todo conhecimento nela repousa. Assim, a posição de Agostinho 

afasta-se da filosofia platônica, ao admitir que a alma possui uma existência anterior, na qual ela 

contemplou as ideias, de modo que o conhecimento de Deus é anterior à existência.  

e) A teoria da iluminção, assim como a teoria da reminiscência de Platão, explica como o homem 

produz o conhecimento verdadeiro, ou seja, a partir de Deus. 

 

 

10. Para Santo Agostinho, o homem chega à verdade  

a) apenas pela fé em Deus.  

b) pelo método alegórico aplicado à interpretação da Bíblia.  

c) pela iluminação divina.  

d) pela recordação da alma que estava junto a Deus.  

e) pelos sentidos e pelo intelecto.  
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Gabarito 

 

1. B 

Ao contrário do que diz II, os Santos Padres acreditavam na união entre fé e razão. Ao contrário do que 

diz III, os Santos Padres tinham grande influência de Platão, não de Aristóteles, e sua teologia não era 

estritamente racionalista, uma vez que punha a fé acima da razão. 

 

2. B 

Ao contrário do que diz (II), São Paulo pertence ao período apostólico, anterior ao patrístico, e não foi 

filósofo. Além disso, quem escreveu “Confissões” foi Santo Agostinho. Por sua vez, o que se diz em (V) 

vale para Santo Tomás de Aquino, mas não para Agostinho, que era platônico, não aristotélico, e que 

viveu e morreu antes de Averróis. 

 

3. D 

Agostinho rejeitou a teoria da reminiscência pois estava implicava uma existência da alma anterior ao 

corpo, além de certa espécie de reencarnacionismo, e isso é negado pela doutrina cristã. Assim, a própria 

iluminação divina se torna a fonte do saber. 

 

4. B 

Agostinho rejeitava tanto a reencarnação, quanto a ideia de uma existência da alma anterior ao corpo. 

Para ele, o homem percebe a verdade dentro de si, por sua própria razão, mas sempre a partir de uma 

iluminação conferida por Deus. 

 

5. D 

Enquanto a escolástica foi o período de desenvolvimento e aprofundamento do pensamento cristão, a 

patrística foi o período de formação deste pensamento, em particular de esclarecimento da suas 

controvérsias doutrinárias fundamentais, como aquelas referentes a Cristo e à Santíssima Trindade. 

 

6. B 

Diferente do que diz (II), para Agostinho, a fé é que superior à razão, por alcançar verdades maiores. 

Entretanto, diferente também do que diz (IV), a superioridade da fé não a torna inconciliável com a razão. 

Ao contrário, são conhecimentos distintos, mas harmônicos. 

 

7. B 

Para Santo Agostinho, não há real oposição entre fé e razão, uma vez que tanto as verdades naturais 

quanto as verdades sobrenaturais têm uma mesma fonte: Deus, autor da razão e da fé. 

 

8. C 

Para Agostinho, o homem percebe a verdade dentro de si, por sua própria razão, mas sempre a partir de 

uma iluminação conferida por Deus. A luz que ressoa dentro de cada homem  é próprio Cristo, mesmo 

que o sujeito não seja cristão. 

 

9. B 

Para Agostinho, o conhecimento é possível - e nesta vida. Segundo ele, o homem percebe a verdade 

dentro de si, por sua própria razão, mas sempre a partir de uma iluminação conferida por Deus. 
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10. C 

Para Agostinho, o homem percebe a verdade dentro de si, por sua própria razão, mas sempre a partir de 

uma iluminação conferida por Deus. A luz que ressoa dentro de cada homem  é próprio Cristo, mesmo 

que o sujeito não seja cristão 
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Gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado (M.U.V) 

 

Resumo 

 

Até aqui já estudamos dois tipos de movimento, MU e MUV. M.U é aquele que não existe aceleração e MUV o 

movimento que apresenta aceleração diferente de zero. 

 

Equação horária da posição 

MU: S=S0+Vt  ->  Equação do primeiro grau 

MUV: 𝑆 = 𝑆0 + 𝑉0 +
𝑎𝑡2

2
   -> Equação do 2º grau 

 

Equação horária da velocidade 

MU: Velocidade sempre constante, não é necessária uma equação para velocidade. 

MUV: V=V0+at  -  Equação do 1º grau 

 

Gráficos 

Existem 3 gráficos que podem ser apresentados para você: Sxt, Vxt e axt, posição pelo tempo, velocidade pelo 

tempo e aceleração pelo tempo, respectivamente. 

Sxt 

Gráfico que vai indicar como varia a posição do móvel durante o passar do tempo. Note que o gráfico NÃO 

mostra a trajetória do móvel, apenas como varia a posição dele. 

MU: 

 

MUV: 
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Vxt 

Gráfico que vai indicar como varia a velocidade ao passar do tempo.  

MU: 

 

MUV: 

 

 

Axt 

Como sempre utilizaremos acelerações constantes, o gráfico será sempre uma reta paralela ao eixo do 

tempo. Se esta reta estiver acima do eixo das abscissas tem-se aceleração positiva, se a reta estiver abaixo 

tem-se aceleração negativa e se a reta estiver sobre o eixo das abscissas tem-se aceleração nula. 

MU: Como a velocidade é constante, a aceleração é sempre nula. 

MUV: 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

V 

t 

a < 0 
a > 0 

t 

V 

a 

t 

a 

t 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-graficos-do-movimento-retilineo-uniformemente-variado-m-u-v-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=cinematica
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Exercícios 

 

1. O gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. 
 

 
Com relação ao movimento, pode-se afirmar que o carro 

a) desacelera no intervalo entre 40 e 50 s. 

b) está parado no intervalo entre 20 e 40 s. 

c) inverte o movimento no intervalo entre 40 e 50 s. 

d) move-se com velocidade constante no intervalo entre 0 e 20 s. 

 
 

2. O gráfico horário da posição (S), em função do tempo (t), descreve, qualitativamente, o deslocamento 

de um veículo sobre uma trajetória. As curvas, nos trechos A, B e D, são arcos de parábola cujos vértices 

estão presentes no gráfico. 

 

 
Analisando o gráfico, é correto concluir que 

a) a trajetória por onde o veículo se move é sinuosa nos trechos A, B e D e retilínea no trecho C. 

b) a trajetória por onde o veículo se move é toda retilínea, mas com lombada em B e valetas em A e 

D. 

c) o trecho B é percorrido em movimento uniformemente desacelerado e retrógrado. 

d) nos trechos A e D, o veículo se desloca em movimentos uniformemente acelerados com 

velocidade inicial nula. 

e) a velocidade escalar do veículo no trecho C é constante e não nula, sendo variável nos outros 

trechos. 
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3. Um carro está parado diante de um sinal fechado. Quando o sinal abre, o carro começa a mover-se com 

aceleração constante de 2,0 m/s² e, neste instante, passa por ele uma motocicleta com velocidade 

constante de módulo 14 m/s, movendo-se na mesma direção e sentido. Nos gráficos abaixo, considere 

a posição inicial do carro como origem dos deslocamentos e o instante em que o sinal abre como 

origem dos tempos. Em cada gráfico, uma curva refere-se ao movimento do carro e a outra ao 

movimento da motocicleta. 

 

É correto afirmar que:  

a) o carro alcançará a motocicleta quando suas velocidades forem iguais.  

b) o carro alcançará a motocicleta no instante t = 14s.  

c) o carro alcançará a motocicleta na posição x = 64 m.  

d) as acelerações do carro e da motocicleta, em função do tempo, podem ser representadas pelo 

gráfico II.  

e) os deslocamentos do carro e da motocicleta, em função do tempo, podem ser representados pelo 

gráfico I.  

f) as velocidades do carro e da motocicleta, em função do tempo, podem ser representadas pelo 

gráfico III. 
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4. Uma pessoa sai de casa a caminhar, em linha reta, afasta-se 4 km, de onde retorna, chegando em casa 

90min após a partida. A figura abaixo mostra como sua posição em relação a casa variou com o tempo, 

durante a caminhada. Observe a figura e marque a alternativa correta sobre a velocidade dessa pessoa. 

 

a) Foi nula nos tempos t = 10min, 30min e 70min.  

b) Foi crescente nos tempos t = 20min, 30min e 50min.  

c) Foi decrescente nos tempos t = 50min e 70min.  

d) Foi crescente no tempo t = 20min.  

e) Foi constante entre os tempos t = 10min e t = 30min. 
 
 

Leia o texto a seguir para responder as questões 5 e 6. 
Os gráficos de velocidade (v) e aceleração (a) contra o tempo (t) representam o movimento “ideal” de 
um elevador que parte do repouso, sobe e para. 

 

 

5. Sabendo que os intervalos de tempo A e C são ambos de 1,5s, qual é o módulo a0 da aceleração com 

que o elevador se move durante esses intervalos?  

a) 3,00 m/s²  

b) 2,00 m/s²  

c) 1,50 m/s²  

d) 0,75 m/s² 

e) 0,50 m/s²  
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6. Sabendo que os intervalos de tempo A e C são ambos de 1,5s e que o intervalo B é de 6s, qual a distância 

total percorrida pelo elevador?  

a) 13,50 m 

b) 18,00 m 

c) 20,25 m 

d) 22,50 m 

e) 27,00 m 

 

7. Um objeto tem a sua posição (x) em função do tempo (t) descrito pela parábola conforme o gráfico. 

 
Analisando-se esse movimento, o módulo de sua velocidade inicial, em m/s, e de sua desaceleração, 

em m/s², são respectivamente iguais a 

a) 10 e 20 

b) 10 e 30 

c) 20 e 10 

d) 20 e 30 

e) 30 e 10 

 
 

8. Um corpo tem seu movimento representado pelo gráfico abaixo. 

 
Ao final de duas horas de movimento, seu deslocamento, em km, será igual a 

a) 0 

b) 20 

c) 40 

d) 80 
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9. Certo piloto de kart é avaliado durante uma prova, ao longo de um trecho retilíneo de 200 m de 

comprimento. O tempo gasto nesse deslocamento foi 20,0 s e a velocidade escalar do veículo variou 

segundo o diagrama abaixo. 

 
Nesse caso, a medida de v, no instante em que o kart concluiu o trecho foi  

a) 90,0 km / h  

b) 60,0 km / h  

c) 50,0 km / h  

d) 30,0 km / h  

e) 25,0 km / h 

 
 

10. O gráfico representa a variação da velocidade de um automóvel ao frear. 

 
 

Se nos 4s da frenagem o automóvel deslocou 40m, então a velocidade em que se encontrava no 
instante em que começou a desacelerar era de  

a) 72km / h.  

b) 80km / h.  

c) 90km / h.  

d) 108km / h. 
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Gabarito 

 

1. A 

 

2. D 

 

 

3. B 

F, V, F, F, F, V 
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4. D 

 

 

5. B 

 

 

6. D 

 

 

 

7. C 
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8. A 

 

 

9. A

 

 

 

10. A 
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Movimento retilíneo uniformemente variado 

 

Resumo 

 

A aceleração (média) é a razão entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo necessário para esta 

variação e seu módulo é dado por    

   
e sua unidade é o metro por segundo ao quadrado (m/s2).    

A aceleração constante produz um movimento chamado de uniformemente variado (MUV).     

Para este tipo de movimento, a velocidade média também pode ser calculada como a média das 
velocidades.     

       
onde vf é a velocidade final e v0 a velocidade inicial.      

Pode-se demonstrar que as equações responsáveis pelo MUV são:     

       
Obs.: Para um movimento ser considerado acelerado é preciso que o módulo de sua velocidade aumente. E 

para ser considerado como retardado ou desacelerado é preciso que o módulo de sua velocidade diminua. O 

sinal negativo vai indicar seu sentido. Assim uma aceleração negativa não significa que o movimento é 

retardado.     

O movimento será acelerado quando velocidade e aceleração tiverem mesmo sentido e será retardado 

quando velocidade e aceleração tiverem sentidos opostos.     
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O movimento ainda pode ser classificado como progressivo (quando ocorre no sentido positivo do eixo) e 

retrógrado (quando ocorre no sentido negativo do eixo).     

    

Gráficos    
Para um movimento retilíneo uniformemente variado, os gráficos de posição contra tempo (s x t) são 

parábolas, possuindo concavidade positiva se a >0 ou negativa se a <0.    

    

Para os gráficos de velocidade contra o tempo (v x t), temos retas:    

    

Finalmente, para os casos em que a aceleração é constante (praticamente todos os casos):    

    

Estes gráficos possuem certas peculiaridades vantajosas:    

    

• No gráfico s x t: a tangente do ângulo é igual a velocidade;     

• No gráfico v x t: a tangente do ângulo é igual a aceleração e a área sob o gráfico é igual a variação de 
posição.      
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• No gráfico a x t : a área sob o gráfico é igual a variação de velocidade.    

    
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-movimento-retilineo-uniformemente-variado-m-u-v-/explicacao/1??utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=cinematica
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Exercícios 

 

1. A figura ilustra um tubo cilíndrico contendo óleo de cozinha em seu interior e uma trena para graduar a 

altura da quantidade de óleo. A montagem tem como finalidade o estudo do movimento retilíneo de 

uma gota de água dentro do óleo. Da seringa, é abandonada, do repouso e bem próxima da superfície 

livre do óleo, uma gota de água que vai descer pelo óleo. As posições ocupadas pela gota, em função 

do tempo, são anotadas na tabela, e o marco zero da trajetória da gota é admitido junto à superfície 

livre do óleo. 

 

 

 

S (cm)  t (s)  

0  0  

1,0  2,0  

4,0  4,0  

9,0  6,0  

16,0  8,0  

 

É correto afirmar que a gota realiza um movimento  

a) com aceleração variável, crescente com o tempo.    

b) com aceleração variável, decrescente com o tempo.    

c) uniformemente variado, com aceleração de 21,0 cm s .     

d) uniformemente variado, com aceleração de 20,5 cm s .     

e) uniformemente variado, com aceleração de 20,25 cm s .     
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2. Uma pequena aeronave não tripulada, de aproximadamente dois metros de comprimento, chamada X-

43A, foi a primeira aeronave hipersônica que utilizou com sucesso um sistema de propulsão por 

foguete chamado Scramjet. Ao contrário de foguetes, que devem carregar tanto o combustível quanto 

o comburente, os Scramjets transportam apenas combustível e utilizam como comburente o oxigênio 

da atmosfera. Isso reduz o peso, aumentando sua eficiência. Assim, durante os testes, o X-43A, 

partindo do repouso, conseguiu atingir incríveis 12150 km/h (3375 m/s) durante os dez primeiros 

segundos de voo. 
Disponível em: http://www.tecmundo.com.br/veiculos/13811-os-10-objetosmais-velozes-construidos-pelo-homem.htm. 

Acesso em 01/09/2016. Adaptado. 

 
Com base nessa notícia, e considerando que a aceleração da aeronave permaneceu constante durante 

todo o teste, podemos dizer que o X-43A percorreu uma distância de: 

a) 16,875 km. 

b) 33,730 km. 

c) 242,850 km. 

d) 3337,0 km. 

e) 12446,0 km. 

 
 

3. O número de bactérias em uma cultura cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em 

movimento uniformemente acelerado com velocidade inicial nula. Assim, pode-se afirmar que a taxa 

de crescimento de bactérias comporta-se da mesma maneira que a velocidade de uma partícula. 

Admita um experimento no qual foi medido o crescimento do número de bactérias em um meio 

adequado de cultura, durante um determinado período de tempo. Ao fim das primeiras quatro horas do 

experimento, o número de bactérias era igual a 8.105. Após a primeira hora, a taxa de crescimento dessa 

amostra, em número de bactérias por hora, foi igual a: 

 
 

4. Um atleta, partindo do repouso, percorre 100 m em uma pista horizontal retilínea, em 10 s, e mantém a 

aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as 

afirmações abaixo, sobre esse movimento. 

I. O módulo de sua velocidade média é 36 km/h. 

II. O módulo de sua aceleração é 10 m/s². 

III. O módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 m/ s. 
 
Quais estão carretas? 

a) apenas I 

b) apenas II 

c) apenas III 

d) apenas I e II 

e) I, II e III 

http://www.tecmundo.com.br/veiculos/13811-os-10-objetosmais-velozes-construidos-pelo-homem.htm.%20Acesso%20em%2001/09/2016
http://www.tecmundo.com.br/veiculos/13811-os-10-objetosmais-velozes-construidos-pelo-homem.htm.%20Acesso%20em%2001/09/2016
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5. Um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele parte da posição inicial igual 

a 40 m com uma velocidade de 30 m / s, no sentido contrário à orientação positiva da trajetória, e a sua 

aceleração é de 10 m / s² no sentido positivo da trajetória. A posição do móvel no instante 4s é 

a) 0 m 

b) 40 m 

c) 80 m 

d) 100 m 

e) 240 m 

 
 

6. Nos testes realizados em novo veículo, observou-se que ele percorreu 100 m em 5 s, a partir do repouso. 

A aceleração do veículo é constante nesse intervalo de tempo e igual a 

a) 2 m/s² 

b) 4 m/s² 

c) 6 m/s² 

d) 8 m/s² 

e) 10 m/s² 

 

7. Trens MAGLEV, que têm como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em 

operação comercial no Japão, nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a                          

550km / h. Considere que um trem, partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo, é 

uniformemente acelerado durante 2,5 minutos até atingir 540 km/h. 

Nessas condições, a aceleração do trem, em  m / s² , é  

a) 0,1.  

b) 1.  

c) 60.  

d) 150.  

e) 216. 
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8. O desrespeito às leis de trânsito, principalmente àquelas relacionadas à velocidade permitida nas vias 

públicas, levou os órgãos regulamentares a utilizarem meios eletrônicos de fiscalização: os radares 

capazes de aferir a velocidade de um veículo e capturar sua imagem, comprovando a infração ao 

Código de Trânsito Brasileiro. Suponha que um motorista trafegue com seu carro à velocidade 

constante de 30 m/s em uma avenida cuja velocidade regulamentar seja de 60 km/h. A uma distância 

de 50 m, o motorista percebe a existência de um radar fotográfico e, bruscamente, inicia a frenagem 

com uma desaceleração de 5 m/s². 

 
Sobre a ação do condutor, é correto afirmar que o veículo 

a) não terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 50 km/h.  

b) não terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 60 km/h.  

c) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 64 km/h.  

d) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 66 km/h.  

e) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 72 km/h. 

 
 

9. Um automóvel possui velocidade constante v 20 m s.=  Ao avistar um semáforo vermelho à sua 

frente, o motorista freia o carro imprimindo uma aceleração de 22 m s .−  A distância mínima 

necessária para o automóvel parar, em m,  é igual a  

 
(Despreze qualquer resistência do ar neste problema)   
 

a) 50.     

b) 200.     

c) 400.     

d) 10.     

e) 100.     
   

10. Um bloco de massa m 3 kg,=  inicialmente em repouso, é puxado sobre uma superfície horizontal sem 

atrito por uma força de 15 N  durante 2 s  (conforme desenho). 

 

 
 

Nessas condições, é possível afirmar que quando o objeto tiver percorrido 50 m,  a sua velocidade, em 

m s,  será de   

 

a) 5     

b) 7,5     

c) 15     

d) 20     

e) 10     
 

Gabarito 
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1. D 

Pela tabela, temos que 2S t .  Sendo assim, o movimento é uniformemente variado. Pela equação do 

espaço do MUV, temos que: 

2 2

0 0

2

at at
S S V t 0 0 t

2 2

at
S

2

= + + = +  +

=

 

 

Substituindo o ponto para o qual S 1m=  e t 2 s,=  obtemos: 

2

2

a 2
1

2

a 0,5 cm s


=

 =

   

 

2. A 

 

 

3. A 

 

 

 

 

 

 

 

4. A 
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5. A 

 

 

6. D 

 

 

7. B 

 

 

8. E 

 

 

 

 

 

 

9. E 
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Como a aceleração escalar é constante, o movimento é uniformemente variado. Aplicando a equação 

de Torricelli: 

Δ Δ Δ
− −

= +  = =  =
−

2 2 2
2 2 0

0

v v 0 20
v v 2a S  S   S 100m.

2a 4
   

 
10. E 

 
Aceleração adquirida pelo bloco: 

2

F ma

15 3a

a 5 m s

=

=

=
 

 

Logo, a velocidade após 2 s  será: 

0v v at

v 0 5 2

v 10 m s

= +

= + 

 =
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Energia: Contexto mundial e Combustíveis fósseis 

 

Resumo 

 

As fontes de energia estão profundamente relacionadas à ampliação das cidades e à criação de 

indústrias, pois todo o trabalho realizado demanda uma fonte capaz de movimentar máquinas e outros 

aparatos. Nesse sentindo, quando se fala em energia, é possível associá-la aos combustíveis ou à produção 

de eletricidade. Mantendo o enfoque nos combustíveis fósseis, o sentido de energia trabalhado é o de 

produção de combustíveis. 

Inicialmente, com uma produção primitiva e artefatos de trabalho que não demandavam um uso 

frequente, a energia mais comum era a muscular, caracterizada pelo trabalho braçal realizado pelos homens 

e animais, ou a água e seu movimento. Com o tempo e com o desenvolvimento científico e tecnológico, surgiu 

a necessidade de buscar uma energia mais eficaz para acompanhar o mesmo ritmo do desenvolvimento. 

Inicia-se, assim, a exploração dos chamados combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural. 

Atualmente, a maior parte da demanda mundial por energia é atendida pela utilização de combustíveis 

fósseis, formados por compostos de carbono ao passarem por um processo de decomposição de matéria 

orgânica acumulada durante milhões de ano no interior das rochas encontradas em áreas profundas do solo 

ou no fundo do mar. Cabe destacar que os combustíveis fósseis são considerados recursos naturais não 

renováveis, ou seja, correm risco de esgotamento. 

A partir de uma evolução histórica, destaca-se o carvão mineral como a principal fonte energética 

utilizada na Primeira Revolução Industrial. O carvão, quando queimado, libera grande quantidade de calor, 

aquecendo a água e transformando-a em vapor, movimentando, então, as máquinas a vapor utilizadas na 

produção e também nos transportes, tais como as locomotivas e embarcações. Porém, acerca da utilização 

de carvão, identificou-se que havia inconvenientes, como a dificuldade no transporte e as cinzas, que são 

altamente poluentes, devido à liberação de óxido de enxofre, que reage com a água da chuva formando a 

chuva ácida. 

Com a descoberta e exploração dos primeiros poços de petróleo, esse se torna a energia mais utilizada 

no mundo. O petróleo é, na atualidade, o combustível fóssil mais comercializado no mundo e a principal fonte 

energética de diversos países. O destaque desse combustível deve-se ao fato de poder originar diversos 

produtos, tais como a gasolina, o óleo diesel, o querosene e o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). 

Um outro derivado do petróleo é o gás natural, também considerado combustível fóssil e que pode ser 

encontrado inclusive em jazidas, geralmente em associação ao petróleo. É utilizado, por exemplo, na geração 

de calor e de energia em indústrias. A desvantagem da sua utilização relaciona-se com o transporte e 

estocagem, pois, por ser um gás, são necessários cilindros industriais para a estocagem, além de grandes 

gasodutos (como o Gasoduto Bolívia-Brasil) para o transporte, que geram impactos no meio ambiente. 
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A desvantagem no uso desses combustíveis, de maneira geral, deve-se ao fato de que sua queima 

gera altos índices de poluição atmosférica. Sendo assim, são os grandes responsáveis pelo efeito estufa e 

aquecimento global. Cabe ressaltar que as usinas termelétricas são as principais utilizadoras dos 

combustíveis fósseis para a geração de energia (eletricidade), combustíveis esses que são bem poluentes e 

liberam gases que aumentam o efeito estufa no planeta e influenciam as mudanças climáticas. No caso do 

petróleo, também pode gerar vazamentos em plataformas de exploração petrolífera e gasodutos, além dos 

derramamentos de navios petroleiros, ocasionando impactos ao meio ambiente e à sociedade. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-energia-contexto-mundial-e-combustiveis-fosseis/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=fontes-de-energia
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Exercícios 

 

1. Em 2015, os Estados Unidos (EUA), país que não é membro da OPEP, tornaram-se o maior produtor 

mundial de petróleo, superando grandes produtores históricos mundiais, de acordo com a publicação 

Statistical Review of World Energy (BP) - 2015. 

Sobre essa fonte de energia, é correto afirmar:  

a) A queda da oferta de petróleo, em 2015, pelos países não membros da OPEP é resultado do uso 

de fontes de energia alternativas, como os biocombustíveis, e também da expansão das 

termelétricas.    

b) O Brasil, país que não é membro da OPEP, destaca-se pela exploração de jazidas de petróleo em 

rochas vulcânicas do embasamento cristalino do pré-sal.    

c) O crescimento da produção de petróleo nos EUA, que levou esse país à condição de maior produtor 

mundial em 2015, deu-se pela exploração das jazidas de óleo de xisto.    

d) A elevação da produção de petróleo em países da OPEP, como Arábia Saudita, Rússia e China, é 

resultado da alta dos preços dessa commodity em 2015.    

e) A exploração das jazidas de óleo de xisto do subsolo oceânico foram fatores para a 

industrialização de países, como México, Japão e EUA.     

 
 

2. “A idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras; a era do petróleo chegará igualmente 

ao fim, mas não por falta de petróleo”. 
Xeque Yamani, Ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita. O Estado de S. Paulo, 20/08/2001.  

 
Considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto em 

diferentes contextos histórico-geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, a exemplo do 

que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da era do Petróleo estaria relacionado  

a) à redução e esgotamento das reservas de petróleo.  

b) ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia.  

c) ao desenvolvimento dos transportes e consequente aumento do consumo de energia.  

d) ao excesso de produção e consequente desvalorização do barril de petróleo.  

e) à diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. 
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3.  

 
Fonte: www.iea.org 

Sobre a exploração e utilização dos recursos energéticos na atualidade é correto afirmar que: 

a) nos dias de hoje, os recursos menos utilizados estão distribuídos de maneira homogênea pelo 

mundo, tais como o carvão e petróleo. 

b) as grandes reservas de combustíveis fósseis estão concentradas em estruturas geológicas 

recentes, por isso o seu uso é predominante. 

c) a variedade na utilização de diferentes tipos de energia indica os custos extremamente reduzidos 

em relação às suas obtenções. 

d) os recursos energéticos mais usados nos dias de hoje estão distribuídos de forma desigual pelo 

mundo e os custos para sua obtenção também são diferenciados. 

e) apesar de o petróleo ocupar posição de destaque em termos de consumo e exploração, o gráfico 

em análise indica o crescimento do consumo da eletricidade proveniente das hidrelétricas. 

 

4. “Todas as atividades humanas, desde o surgimento da humanidade na Terra, implicam no chamado 

‘consumo’ de energia. Isto porque para produzir bens necessários à vida, produzir alimentos, prazer e 

bem-estar, não há como não consumir energia, ou melhor, não converter energia. Vida humana e 

conversão de energia são sinônimos e não existe qualquer possibilidade de separar um do outro.” 
WALDMAN, Maurício. Para onde vamos? S.d., p. 10. Disponível em: http://www.mw.pro.br/mw/eco_para_onde_vamos.pdf> 

 

Apesar de toda importância do consumo de energia para a vida moderna, podemos afirmar que sua 

forma de utilização no mundo contemporâneo continua a ser insustentável porque 

a) o consumo de energia é desigual entre ricos e pobres, sendo que os pobres continuam a utilizar 

fontes arcaicas que são muito mais danosas ao meio. 

b) as chamadas fontes alternativas que são não-poluentes são de custos elevadíssimos e só podem 

ser produzidas em pequena escala para consumo muito reduzido. 

c) a energia hidroelétrica que assumiu a liderança no consumo mundial necessita da construção de 

grandes represas que causam grandes impactos ambientais. 

d) as principais matrizes energéticas do mundo continuam a ser o petróleo e o carvão, que são fontes 

não-renováveis e muito poluentes. 

e) a energia nuclear, que é a solução mais viável para a questão energética do mundo, depende do 

enriquecimento do urânio, cuja tecnologia é controlada por poucos países e inacessível para a 

grande maioria. 
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5.  

 
TEIXEIRA et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 

Com o avanço do consumo como lógica de expansão capitalista, a demanda por energia tende a 

crescer em todo o mundo. A partir da análise do gráfico, é correto inferir que a(o) 

a) estabilização do crescimento da população assegurará o decréscimo da utilização de petróleo. 

b) consumo gradativo do combustível fóssil possibilitará a equalização do acesso ao recurso no 

mundo. 

c) relação direta entre natalidade e utilização energética permitirá o controle de crises nos 

formigueiros humanos. 

d) ampliação gradual do uso do hidrocarboneto revelará a inserção crescente da população no 

circuito consumista. 

e) limitação espacial das reservas de petróleo impedirá a expansão industrial nas áreas 

economicamente desenvolvidas. 

 

 

6. Considerando a geopolítica do petróleo e os dados da figura abaixo, em que se observam os grandes 

fluxos de importação e exportação desse recurso energético de origem mineral, pode-se afirmar que: 

 
Adaptado de Yves Lacoste, Geopolítica: la larga história del presente. Madrid: Editorial Sintesis, 2008. 

a) A porção do globo que mais importa petróleo é o Oriente Médio, região carente deste recurso. 

b) O Japão consome petróleo principalmente da Rússia, em função da proximidade geográfica. 

c) A Europa é importante exportadora de petróleo em função da grande quantidade de países 

produtores. 

d) A Venezuela é um importante exportador de petróleo para os EUA. 

e) O continente africano mais importa do que exporta petróleo. 
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7. A representação gráfica abaixo diz respeito à oferta interna de energia, por tipo de fonte, em quatro 

países. 

 
Fonte: O Estado de S. Paulo, 01/09/2010. Adaptado. 

As fontes de energia 1, 2 e 3 são identificadas, respectivamente, como: 

a) petróleo, nuclear e gás natural. 

b) gás natural, carvão mineral e fontes renováveis. 

c) fontes renováveis, nuclear e carvão mineral. 

d) petróleo, gás natural e nuclear. 

e) carvão mineral, petróleo e fontes renováveis. 
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8. Sobre a região cartografada abaixo é correto afirmar: 

 
adaptado de Le Monde Diplomatique, 1998 

a) As disputas pelo controle da rota dos oleodutos na zona caspiana têm envolvido a União Europeia, 

Rússia e Estados Unidos. 

b) Essa zona do Oriente Médio tem no Golfo Pérsico um foco de tensão envolvendo o Irã e o Iraque. 

c) O mapa acima mostra a Traceca, uma rede viária norte-sul na Ásia Central patrocinada pela China. 

d) O mapa acima está cartografando todos os novos países da União Europeia. 

e) A região cartografada é o Curdistão, área reivindicada pelos curdos junto à Armênia. 
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9.  

 
 
Composto de 149 lâmpadas especiais de gás xenônio, capazes de produzir um brilho 10 mil vezes 

maior do que a luz natural do Sol que incide sobre a Terra, o experimento Synlight começou a funcionar 

no Centro Espacial Alemão. Descrita como o maior sol artificial do mundo, a estrutura pode concentrar 

sua luz em um ponto que pode atingir temperaturas de 3 mil graus Celsius. Com o auxílio da luz 

concentrada, é possível obter hidrogênio diretamente da água. Esse elemento é considerado um dos 

possíveis combustíveis do futuro porque, ao ser queimado, produz apenas água e calor. 
(http://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado.) 

 
O experimento Synlight se destaca pela expectativa de 

a) produzir, a partir de uma fonte renovável, combustível limpo que não emita gases do efeito estufa. 

b) determinar, com a expansão de suas instalações, novas centralidades à geopolítica dos 

combustíveis fósseis. 

c) reverter, com a produção do hidrogênio, monopólios sobre a oferta de fontes de energia renovável. 

d) romper, com o uso de energias não renováveis, os limites das matrizes energéticas de países 

periféricos. 

e) regular, a partir da oferta de combustíveis sustentáveis, políticas de preço no mercado 

internacional de energia. 

 
 

10. Os combustíveis fósseis contribuem para o aquecimento global, razão pela qual a sociedade vem 

buscando novas alternativas energéticas mais limpas e cada vez mais competitivas. 

Considerando-se essa informação e os conhecimentos sobre fontes de energia, pode-se afirmar: 

a) O uso de biocombustíveis, por ser antieconômico, é pouco utilizado, todavia nos países centrais 

eles já estão substituindo as fontes tradicionais, principal mente na Europa Oriental. 

b) A maior usina de etanol celulósica do planeta está localizada na Amazônia, onde há matéria-prima 

disponível e abundante. 

c) A energia eólica tomou-se mais competitiva nos EUA, após o uso das máquinas flutuantes que 

giram hélices mais longas. 

d) A localização geográfica do Brasil dificulta a circulação dos ventos, razão pela qual não há parques 

eólicos no país. 

e) A energia geotérmica é a fonte alternativa mais utilizada no Hemisfério Norte porque é barata, 

limpa, de fácil obtenção, além de ser inesgotável. 
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Questão contexto 

 

Explique o fenômeno climático apresentado na imagem abaixo e aponte sua relação com a utilização 

dos combustíves fósseis. 
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Gabarito 

 

1. C 

Os Estados Unidos sempre aparecem como um ícone da produção e da comercialização do petróleo no 

mundo. Entretanto, o posto de maior produtor veio com a descoberta da maior reserva de xisto do mundo. 

Diante dessa nova reserva, o país alcançou o patamar de maior produtor. 

 

2. B 
O avanço científico e tecnológico tem permitido a pesquisa por novas fontes de energia que causem 

menos impacto no meio ambiente. Isso pode arrefecer a utilização do petróleo como a principal fonte 

energética dos países. 

 
3. D 

Os principais recursos energéticos utilizados são os combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás 

natural). Em relação à sua distribuição, cabe destacar que se concentram em alguns países que detêm 

o controle da oferta e do valor, a exemplo das crises do petróleo decorrentes das ações da OPEP 

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo). 

 

4. D 

Mesmo com o conhecimento de que os combustíveis fósseis são prejudiciais ao meio ambiente, esses  

continuam sendo os recursos energéticos mais utilizados, devido ao fato de que, entre outras razões, as 

técnicas de extração e manuseio desses recursos já estão dominadas. Uma mudança de fonte de energia 

representaria uma série de pesquisas e investimentos. 

 

5. D 

O consumo está associado a uma demanda por energia, visto que todo o processo produtivo necessita 

de uma fonte capaz de permitir o funcionamento das máquinas. Os automóveis são movidos em grande 

parte por derivados do petróleo e outros. Nesse sentido, observa-se no gráfico o crescimento conjunto 

do consumo de petróleo e da população inserida em um contexto de consumo. 

 

6. D 

De acordo com a imagem, identifica-se que a Venezuela, enquanto país que detém a presença de grandes 

reservas petrolíferas em seu território, é um dos principais exportadores de petróleo para os Estados 

Unidos. 

 

7. B 

Os Estados Unidos destacam-se como fornecedores de gás natural, principalmente após o investimento 

no GNL (Gás Natural Liquefeito). A China tem passado por constantes reduções na utilização de carvão, 

impulsionada pelo descontentamento popular, pela imagem negativa internacional e pelo esgotamento 

do seu modelo econômico. O Brasil destaca-se como um dos maiores utilizadores de fontes renováveis 

para a geração de energia elétrica, o que se deve à grande utilização de hidrelétricas. 

 

8. A 
O mapa retrata as áreas de ocorrência e produção de petróleo na Ásia Central e Ocidental. Nessas 

regiões, verifica-se que grande parte da produção é destinada à exportação e é escoada, principalmente, 

por meio de oleodutos. Isso acarreta constantes disputas por parte das grandes potências, que são 

dependentes do petróleo da região, pelo controle das rotas dos oleodutos. Entre essas potências, 
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destacam-se países da União Europeia e os Estados Unidos. A Rússia, um dos maiores exportadores de 

petróleo do mundo, tem interesse na região visando a manter o seu controle sobre o fluxo desse produto 

para os países da Europa Oriental e Meridional. 

 
9. A 

O exprimento Synlight busca gerar energia a partir do hidrogênio. Dessa forma, não emite gases do efeito 

estufa, o que contribue para a redução do aquecimento global. 

 
10. C 

Por uma questão econômica (dependência do carvão e petróleo) e ambiental (aquecimento global), 

diversos países estão investindo em inovação tecnológica, buscando fontes alternativas e renováveis de 

energia. Nesse sentido, a energia eólica é a que mais cresce em diversos países, devido à possibilidade 

de utilização das superfícies dos oceanos para a instalação dos geradores (fugindo da especulação 

imobiliária no litoral) e aproveitamento dos ventos constantes dessas regiões. 

 

 

Questão contexto  

 

As chuvas são naturalmente ácidas, mas esse fenômeno refere-se ao aumento dessa acidez, causado 

pela ação antrópica, o que causa prejuízos tanto para a natureza quanto para o homem. A queima de 

combustíveis fósseis, como o petróleo, aumenta consideravelmente a emissão de dióxido de carbono 

(CO2), podendo também ser encontrados dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio e ácido sulfúrico 

(H2SO4). Entre os efeitos desse fenômeno, encontram-se a acidificação dos solos, a contaminação de 

mananciais de água e a diminuição da cobertura vegetal. Como solução, destaca-se o uso de 

biocombustíveis. 



 
 

 

 

1 

Geografia 
 

Energia: Fontes alternativas e o contexto brasileiro 

 

Resumo 

 

As fontes de energia estão profundamente relacionadas à ampliação da cidade e à criação de indústrias. Para 

todo o trabalho realizado é necessário o uso de energia. A comunicação e o transporte só funcionam com ela. 

Nesse sentido, as fontes de energia estão relacionadas à produção de combustível e de eletricidade. 

É importante destacar que os combustíveis fósseis são a principal fonte de energia voltada para os 

transportes, ou seja, relacionam-se com a energia no sentido de produção de combustíveis, e são a principal 

fonte utilizada pelos países, representando uma grande parcela das suas matrizes energéticas. Por outro lado, 

quando se fala em alternativas para o uso dos combustíveis fósseis, identificam-se soluções energéticas para 

a produção de eletricidade, como as hidrelétricas. A grande maioria das fontes alternativas de energia não 

substitui o uso de combustíveis fósseis para a produção de combustíveis. Para esse caso existem algumas 

poucas alternativas já em desenvolvimento, como a produção de biocombustíveis a partir de cana-de-açúcar 

e de beterraba. 

Cabe ressaltar que nem todas as fontes alternativas são consideradas renováveis, isso porque são definições 

distintas. Quando se fala em fontes alternativas de energia, está sendo feita referência às fontes que não são 

combustíveis fósseis. Já quando se fala em fontes renováveis, faz-se referência àquelas cujo recurso utilizado 

não se esgotará (pelo menos em tempo humano), pois, após ser utilizado para a geração de energia, 

permanece na natureza, como a energia eólica e a solar. Um outro exemplo para distinguir os termos é a 

energia nuclear, que é considerada alternativa, mas não renovável. 

Em relação à vantagem e desvantagem da utilização das fontes de energia alternativas, podem-se citar, 

respectivamente, o baixo impacto ambiental que geram e os altos custos para a implementação e 

manutenção de tais sistemas. 

As principais fontes alternativas de energia são: 

 

Hidrelétricas 

A energia hidrelétrica, ou hidráulica, permite a geração de eletricidade a partir de turbinas e da força dos rios 

de planalto, nas hidrelétricas. Podem ser construídas tanto em quedas d’água quanto ao longo do curso do 

rio. Não polui tanto a atmosfera, mas necessita de um grande espaço para alagamento para se tornar efetiva 

e existem muitos problemas sociais na sua construção. Além disso, depende diretamente da vazão do rio e, 

consequentemente, do regime de chuvas da região. 
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Energia eólica 

A energia eólica é uma fonte de energia que depende do vento. A diferença de temperatura e pressão na 

atmosfera terrestre cria zonas de baixa e alta pressão. Dessa diferença de zonas de pressão, originam-se os 

ventos, movimentos do ar. Essa energia é gerada a partir da movimentação das turbinas eólicas, turbinas 

essas que causam poluição sonora, além de afetarem, por vezes, a fauna (pássaros). Apesar disso, é uma 

das energias mais limpas do mundo, e o Brasil possui grande potencial para produzi-la. 

 

Energia solar 

A energia solar é uma fonte de energia que depende diretamente do Sol. Essa energia é captada em painéis 

fotovoltaicos ou em centrais solares térmicas. É uma energia muito limpa, mas ainda pouco produtiva, sendo 

recomendada para moradias, mas não para indústrias, por exemplo. Grandes avanços estão ocorrendo no 

seu uso e o Brasil, que possui regiões que ficam até mais de 300 dias sob altíssima incidência solar, pode 

aumentar significativamente a geração a partir dessa fonte. 

 

Energia geotérmica 

A energia geotérmica depende do calor da Terra. Não emite nenhum gás do efeito estufa e sua matéria-prima, 

o calor terrestre, é gratuito. É a forma de energia mais barata de se produzir e manter, mas somente locais 

muito específicos podem produzi-la, como a Islândia. 

 

Biomassa 

A energia vinda da biomassa é uma fonte que depende do ciclo de matéria orgânica animal e vegetal. Essa 

energia permite gerar eletricidade graças ao calor liberado pela combustão desses materiais (lenha, biodisel), 

mas também pode ser proveniente do lixo queimado ou do biogás (usualmente o metano), gás advindo da 

fermentação de matéria orgânica. O Brasil é o líder de produção desse tipo de energia, com o etanol. 

 

Energia maremotriz 

Essa energia depende exclusivamente da intensidade das marés e das correntes marítimas. Há usinas 

específicas para cada uma, que se utilizam de turbinas (no caso das correntes marítimas, turbinas 

subaquáticas) para gerar eletricidade. Essa fonte é limpa, mas necessita de grande investimento, pois ainda 

gera energia insuficiente para sustentar uma grande população ou produção. 

 

Energia nuclear 

A energia nuclear depende de um elemento passível à fissão, o urânio, um mineral radioativo que pode ser 

“enriquecido” para aumentar sua capacidade de liberação de energia. Essa fonte permite produzir energia nas 

centrais nucleares, graças ao calor liberado quando há fissão atômica. Possui problemas em relação aos 

possíveis impactos ambientais e sociais, em caso de acidentes na usina, assim como à destinação do 

material radioativo já usado, que é extremamente tóxico e perigoso. 
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Matriz energética brasileira 

Ao analisar o conjunto de todas as fontes energéticas (renováveis e não renováveis) utilizadas no Brasil, fala-

se em matriz energética, expressão utilizada em referência a toda energia disponibilizada para ser 

transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos de um país ou de uma região. 

Diversos estudos sobre o Brasil apontam para o potencial emergente do país decorrente de uma economia 

mais forte e produtiva. Um dos fatores principais para possibilitar o sucesso brasileiro no futuro é justamente 

a capacidade do sistema energético de sustentar o aumento da demanda necessária e dar suporte ao 

desenvolvimento, fato pelo qual o setor energético é considerado estratégico. 

Por isso, a situação energética atual do Brasil inspira cuidados, principalmente quando se observam algumas 

situações preocupantes, como os fatos recentes, que demonstraram que a crise hídrica afetou diretamente 

a produção de energia elétrica responsável pelo abastecimento doméstico e das indústrias. 

É importante salientar, no que se refere ao potencial energético do Brasil, que o país encontra-se em uma 

posição de destaque, devido ao seu amplo leque de opções de recursos energéticos e tecnologias capazes 

de transformar essa riqueza natural em energia, possibilitando a produção de riquezas que podem ser 

comercializadas no cenário internacional, impulsionando o desenvolvimento do país. 

 

Diferentes fontes energéticas e a situação atual 

No Brasil, é possível identificar uma diversificação da sua produção de energia. Sobre essa produção 

energética, cabe destacar o papel das energias chamadas “limpas”, que pouco agridem o meio ambiente, 

fundamentais em tempos de forte apelo à sustentabilidade. O Brasil apresenta uma situação bem superior à 

média mundial da produção de energia limpa, o que aponta para boas possibilidades futuras. 

 

1. Petróleo e derivados 

O petróleo é a principal fonte energética associada à produção de combustíveis do Brasil, com 38,4% do 

total produzido. É utilizado principalmente no setor de transporte. A sua produção pode ser um fator 

determinante para a economia brasileira, com destaque para a exploração do pré-sal. 

Apesar da importância dessa fonte na composição da matriz energética do país, a queda dos preços do 

barril de petróleo e a exploração do xisto por parte dos Estados Unidos são uma ameaça ao futuro do 

pré-sal, primeiramente porque o alto custo da extração desse petróleo impossibilita o sucesso da 

operação, caso o preço esteja abaixo do valor que possibilite lucro na sua exploração. Além disso, a partir 

da chamada “revolução do xisto”, as previsões indicam um crescimento mais forte do Produto Interno 

Bruto (PIB), maior geração de empregos, mais receitas para os cofres públicos e um impulso importante 

para a reindustrialização nos Estados Unidos, ao baratear o custo da energia, impactando diretamente o 

preço do barril de petróleo e prejudicando as perspectivas futuras do pré-sal. 
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2. Gás natural 

O Brasil possui, hoje, uma oferta de gás inferior à demanda. O gás natural assumiu um papel de destaque 

e estratégico na política energética brasileira a partir do momento em que a energia elétrica produzida 

pelas usinas hidrelétricas deixou de ser uma “zona de conforto” de baixo custo e atendimento à demanda 

sem dificuldades. Com a escassez das chuvas e o aumento da demanda, novas fontes energéticas 

passaram a ser consideradas. 

As grandes reservas brasileiras de gás natural encontram-se nas Bacias de Campos e Santos. 

 

3. Hidrelétrica 

Principal fonte fornecedora de energia elétrica do país, responsável por 68,4% da energia que abastece 

casas, indústrias, entre outros setores. 

Com o potencial hidrelétrico do Centro-Sul sendo praticamente todo aproveitado, as novas hidrelétricas 

miram principalmente territórios da Região Norte, com o intuito de aproveitar o potencial amazônico, 

como o caso conhecido da Usina de Belo Monte, que está sendo construída na Bacia do Rio Xingu, 

afluente do Rio Amazonas. 

O problema desse novo foco são os impactos ambientais graves que são produzidos na construção de 

usinas hidrelétricas, que demanda um alagamento de grandes áreas, atingindo diretamente a flora e 

fauna desses locais, além das populações tradicionais. 

 

4. Outras matrizes energéticas 

Pode-se destacar o papel que outras matrizes, como biocombustíveis, eólica, nuclear, solar e biomassa, 

podem assumir diante dos desafios de crescimento econômico, principalmente por serem fontes de 

energias limpas, fator cada vez mais preponderante nas discussões sobre crescimento de produção de 

forma sustentável. A substituição da gasolina por biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, pode se 

tornar importante no abastecimento de automóveis, caso as medidas de redução de impactos 

ambientais com a emissão de poluentes se tornem mais efetivas. 

 

Perspectivas futuras sobre a questão energética 

Em relação ao futuro, pode-se dizer que o aumento do consumo, o crescimento da produção e a maior 

distribuição de renda irão pressionar a matriz energética brasileira. No entanto, como também foi observado, 

as potencialidades e variedades de recursos energéticos no Brasil são múltiplas, indicando um possível papel 

de liderança mundial do país no setor, graças à farta riqueza natural encontrada no território brasileiro. Para 

tanto, algumas questões precisam ser revistas, como a grande oneração de impostos que o setor encontra 

no Brasil, dificultando o investimento e a competitividade no cenário internacional. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-energia-fontes-alternativas-e-o-contexto-brasileiro/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=fontes-de-energia
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Exercícios 

 

1. Leia a manchete a seguir: 
Brasil precisa de investimento em energia limpa. 

Jornal Folha de São Paulo, 16/02/2011. 

 
Sobre o assunto tratado, é CORRETO afirmar que a(o) 

a) biomassa, também chamada de energia renovável, é um tipo de energia limpa, desenvolvida por 

meio de plantações energéticas, porém, mesmo quando é produzida de maneira sustentável, emite 

grande quantidade de carbono na atmosfera. 

b) energia limpa é aquela que não emite grande quantidade de poluentes para a atmosfera e é 

produzida com o uso de recursos renováveis, a exemplo de biocombustíveis como a cana-de- 

açúcar e as plantas oleaginosas que são fontes de energia originadas de produtos vegetais. 

c) Bacia de Campos, no Brasil, possui as maiores reservas de xisto betuminoso que é considerado 

uma fonte de energia limpa renovável, não se esgota e pode ser aproveitado indefinidamente sem 

causar grandes danos ecológicos. 

d) lenha, energia eólica e energia solar, apesar de se constituírem em fontes de energia não 

renováveis, são consideradas energias limpas e se destacam por suprirem a maior parte das 

necessidades brasileiras de eletricidade e por apresentarem uma série de vantagens ambientais. 

e) maior potencial de energia limpa no Brasil está instalado na Bacia do Rio Paraná, onde se localizam 

grandes reservas de gás natural, um biocombustível avançado de transformação geológica, pois 

dele é possível se obterem hidrocarbonetos. 

 
 

2. A Lei Federal n.º 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira e 

fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório a ser adicionado ao óleo diesel vendido ao 

consumidor. De acordo com essa lei, biocombustível é “derivado de biomassa renovável para uso em 

motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração 

de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil”. 

 
A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira  

a) colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo uso de 

combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo.  

b) provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono emitido pelos veículos automotores e 

colabora no controle do desmatamento.  

c) incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de uma fonte de energia derivada de 

uma biomassa inesgotável.  

d) aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de biocombustíveis, fixado, por lei, em 5% 

do consumo de derivados do petróleo.  

e) diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem os impactos da produção do etanol 

por meio da monocultura da cana-de-açúcar. 
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3. Lula defende biocombustíveis das críticas crescentes 
 
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a produção de biocombustíveis pelo Brasil, 

rejeitando as críticas de que ela acelera o aumento dos preços dos alimentos em todo o mundo e 

prejudica o meio ambiente. 

As crescentes críticas são um desafio à diplomacia brasileira e ao auge das exportações agrícolas, 

que transformaram o Brasil no maior exportador mundial de etanol derivado da cana-de-açúcar. 

Competidores e críticos tentaram relacionar várias das exportações agrícolas do país, da carne à soja, 

com a destruição do meio ambiente e com más condições de trabalho. 
RAYMOND COLITT, em 16/04/2008. Adaptado de www.estadao.com.br 

 
O debate a respeito do uso de biocombustíveis não envolve apenas questões ambientais, mas também 

diferentes interesses econômicos. Neste último caso, encontram-se países e empresas que lucram 

com a utilização em larga escala dos combustíveis fósseis e produtores de biocombustíveis. Nesse 

campo de lutas, o Brasil emerge como um potencial ator de primeira grandeza, posicionando-se no 

centro dessa polêmica. 

 
Um alegado risco ambiental decorrente da maior produção de biocombustíveis no Brasil e uma 

vantagem territorial que fundamenta a defesa desta política de Estado, respectivamente, são: 

a) desertificação – abundância de recursos hídricos 

b) degradação dos solos – predomínio de solos férteis 

c) desmatamento – disponibilidade de terras não cultivadas 

d) disseminação de pragas – ocorrência de climas temperados 

e) arenização – irrigação natural 
 
 

4. “As usinas de energia solar responderão por 2,5% das necessidades globais de eletricidade até 2025 e 
16% em 2040, diz o relatório da associação europeia do setor e do Greenpeace. Hoje, elas 
representam 0,05% da matriz energética. A taxa de expansão anual do setor tem sido de 35%.” 

Jornal O Estado de S. Paulo, 07/09/2006 

Assinale a alternativa que melhor explique esse enunciado: 

a) Essa tendência de expansão explica-se pelo fato de o Sol representar fonte inesgotável de energia, 

cuja transformação em eletricidade exige um processo simples e de baixo custo, se comparado 

com a hidreletricidade. 

b) A transformação de energia solar (de radiação) em elétrica difundiu-se muito no Brasil para uso 

doméstico, especialmente após a crise do apagão, em 2001. 

c) O desenvolvimento da geração de energia elétrica a partir da solar ainda é incipiente no Brasil, pois 

envolve um processo caro e complexo se comparado à hidreletricidade, relativamente barata e 

abundante. 

d) A tropicalidade do Brasil permite vislumbrar, a médio prazo, um quadro de substituição da energia 

hidrelétrica por energia solar, sobretudo nas áreas metropolitanas costeiras. 

e) A expansão do uso de energia solar apontado pelo enunciado favorece, especialmente, os países 

subdesenvolvidos que ocupam, em sua maioria, as faixas intertropicais do planeta. 

 

 

 

http://www.estadao.com.br/
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5.  

 
Adaptado de www.ladocumentationfrancaise.fr. 

A ampliação do uso de fontes de energia renováveis e não poluentes representa uma das principais 

esperanças para a redução dos impactos ambientais sobre o planeta. 

Considerando os gráficos, a distribuição espacial da produção instalada das energias eólica e 

fotovoltaica é explicada sobretudo pela seguinte característica dos países que mais as utilizam: 

a) matriz elétrica limpa 

b) perfil climático favorável 

c) densidade demográfica reduzida 

d) desenvolvimento tecnológico avançado 

e) padrão térmico adequado 

 

 

6. Energia de Noronha virá da força das águas 

A energia de Fernando de Noronha virá do mar, do ar, do sol e até do lixo produzido por seus moradores 

e visitantes. É o que promete o projeto de substituição da matriz energética da ilha, que prevê a troca 

dos geradores atuais, que consomem 310 mil litros de diesel por mês. 
GUIBU, F. Folha de S. Paulo, 19 ago. 2012 (adaptado). 

No texto, está apresentada a nova matriz energética do Parque Nacional Marinho de Fernando de 

Noronha. A escolha por essa nova matriz prioriza o(a) 

a) expansão da oferta de energia, para aumento da atividade turística. 

b) uso de fontes limpas, para manutenção das condições ecológicas da região. 

c) barateamento dos custos energéticos, para estímulo da ocupação permanente. 

d) desenvolvimento de unidades complementares, para solução da carência energética local. 

e) diminuição dos gastos operacionais de transporte, para superação da distância do continente. 
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7. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia a base de ventos, no sudeste 

da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 MW (megawatts), 

total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. 
MATOS, C. GE busca bons ventos e fecha contrato de R$ 820 mi na Bahia. Folha de S.Paulo, 2 dez. 2012. 

 

A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema 

energético brasileiro: 

a) Redução da utilização elétrica. 

b) Ampliação do uso bioenergético. 

c) Expansão das fontes renováveis. 

d) Contenção da demanda urbano-industrial. 

e) Intensificação da dependência geotérmica. 

 

 

8. Rumo à economia da biocivilização 
O setor produtivo será obrigado a se adaptar a uma nova matriz energética e a agricultura será 

empurrada a privilegiar os pequenos proprietários rurais e seus métodos de cultura mais sustentáveis. 

É a “biocivilização”, como denominou o franco polonês Ignacy Sachs, autor do conceito de 

ecodesenvolvimento. “As civilizações que virão serão diferentes das antigas, já que a humanidade se 

encontra em um novo e superior ponto da espiral do conhecimento”, afirma Sachs. 
Revista ISTOÉ, ano 32, no 2093, 23/12/2009, p.112. 

 

Na perspectiva da biocivilização, um aspecto fundamental a ser incorporado é o da renovação da matriz 

energética, apoiada em fontes alternativas, como por exemplo, a energia gerada pelo vento. No caso 

do território brasileiro, considerando esse tipo de energia e a velocidade constante dos ventos, o maior 

potencial eólico concentra-se no seguinte segmento: 

a) borda sul da Amazônia. 

b) borda oriental da Amazônia. 

c) litoral do Sudeste. 

d) litoral do Nordeste. 

e) chapadas do Centro-Oeste. 

 

 

9. O projeto de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no rio Xingu, no estado do Pará, foi pensado 

e elaborado ao longo de muitos anos por governos brasileiros sucessivos desde o regime militar. A 

construção da hidrelétrica tem sido objeto de controvérsias e de grandes debates, em que são 

considerados o 

a) dispêndio faraônico do Estado e a pouca importância do empreendimento. 

b) enfraquecimento da economia do país e o favorecimento do capital estrangeiro. 

c) projeto de instalação de usinas nucleares e a manutenção da área de floresta. 

d) mito e a ideologia do Brasil potência, entendidos como heranças do autoritarismo. 

e) impacto ambiental e o deslocamento de milhares de pessoas daquele território. 
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10. Em 2012, 1,4% da energia necessária para abastecer a economia do Brasil foi atendida pela energia 

nuclear. Ainda que pequena se comparada com outras fontes de energia (56,3% de combustíveis 

fósseis, por exemplo), é importante conhecermos seus riscos. Uma desvantagem dessa fonte 

energética é 

a) vincular sua operação à previsão de mudanças climáticas em escala global. 

b) gerar resíduos difíceis de serem armazenados de modo seguro. 

c) não proporcionar independência energética aos países importadores de combustíveis fósseis. 

d) contribuir para o efeito estufa com a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. 

e) não possuir uma base científica segura e confiável para sua operação. 

 

 

Questão contexto 

 

Sabe-se que as energias eólica e solar são fontes seguras e limpas para se investir. Nesse sentido, de 

acordo com seus conhecimentos sobre a geografia física do Brasil e ao observar as imagens abaixo, 

aponte as regiões do país onde esse investimento poderia ser feito. 
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Gabarito 

 

1. B 

Os biocombustíveis são considerados uma fonte de energia limpa, pois são um tipo de combustível de 

origem biológica. Trata-se de uma fonte alternativa e renovável de energia que é produzida a partir de 

biomassa, como o etanol. 

 

2. A 
Os biocombustíveis são uma alternativa ao uso dos combustíveis fósseis e são produzidos a partir de 

biomassa, no caso brasileiro, a partir da cana-de-açúcar, o que faz com que esses combustíveis sejam 

ideais para a redução da emissão de gases poluentes que contribuem para o aquecimento global. 

 
3. C 

Entre as desvantagens do uso dos biocombustíveis, pode-se citar a necessidade de grandes áreas 

agricultáveis, o que pode contribuir para a intensificação do desmatamento. Por outro lado, há inúmeras 

terras não cultivadas e improdutivas que podem ser utilizadas para tal objetivo. 

 

4. C 

O crescimento da produção de energia solar é lento, conforme evidenciado na reportagem, pois 

apresenta desvantagens em relação a outras fontes energéticas. Entre essas desvantagens, destacam-

se a dificuldade de armazenamento dessa energia e o alto custo dos painéis fotovoltaicos. 

 

5. D 

A energia solar e a energia eólica são fontes alternativas aos combustíveis fósseis, principalmente em 

virtude de duas características: são renováveis e não emitem gases poluentes durante o processo de 

geração. O fator que representa um limite para sua maior disseminação mundial é o alto custo 

tecnológico do seu desenvolvimento e utilização. Nos dois mapas, estão representados os países com 

produção mais relevante de energia elétrica a partir dessas duas fontes. Nota-se, portanto, que a 

utilização de ambas é mais significativa em países ricos e com nível tecnológico avançado, e não 

necessariamente em países com as condições naturais mais favoráveis. 

 

6. B 

Fernando de Noronha, por ser uma área associada à sustentabilidade, relaciona-se com o uso de fontes 

limpas, como a solar e a eólica, visando ao cuidado ambiental. 

 

7. C 

Com a expansão da produção de energia eólica na Bahia, essa fonte energética representará uma parcela 

maior na matriz energética brasileira, o que estimulará o uso de outras fontes alternativas e renováveis. 

 

8. D 

O Nordeste é a região mais favorável à instalação de parques eólicos, devido à ocorrência de ventos 

contínuos e intensos. 

 

9. E 

A construção da Usina de Belo Monte, no Pará, levantou inúmeros questionamentos ambientais e sociais, 

vistos os impactos que a construção ocasionaria, tais como o alagamento de uma grande extensão de 

terra e o deslocamento de comunidades indígenas locais. Ou seja, apesar de ser considerada uma fonte 
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de energia renovável e alternativa, as hidrelétricas causam profundos impactos, muitos dos quais 

irreversíveis. 

 

10. B 

Entre as preocupações acerca do uso de energia nuclear, destacam-se os possíveis impactos ambientais 

e sociais, em caso de acidentes na usina, assim como a destinação do material radioativo já usado, que 

é extremamente tóxico e perigoso. 

 

 

Questão contexto  

A energia eólica apresenta maior potencial de investimento no litoral do Nordeste e no litoral do Sul do 

país, devido à dinâmica de ventos constantes nessas regiões. No interior da Bahia, a Depressão Sertaneja 

também é uma área de grande potencial, devido a uma célula de alta pressão, que contribui, inclusive, 

para a seca na região. Já a energia solar apresenta seu maior potencial na faixa tropical do país, ou seja, 

quase todo o território brasileiro. Entretanto, é necessário adicionar uma observação: a nebulosidade 

provacada pela intensa evapotranspiração na Amazônia e no litoral do país dificulta a geração em larga 

escala nessas regiões. Por outro lado, a baixa nebulosidade do sertão nordestino potencializa essa 

região como a principal receptora de investimentos para a geração de energia solar. 
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Conheça a prova do Enem 

 

Resumo 

 

Muitas vezes, quando nos preparamos para uma prova da escola, de concurso ou do Enem, ficamos 

estudando e estudando aquela matéria com o objetivo de adquirir mais conteúdo. Nem sempre o mais é o 

melhor, e a falta de uma boa estratégia de prova é o que nos impede de obtermos um bom resultado. 

O Enem, hoje, possui como principal objetivo avaliar o desempenho do estudante ao término do ensino 

médio e servir como um sistema de vestibular unificado que permite selecionar milhares de candidatos, além 

de servir como requisito para a obtenção de bolsas de estudo e financiamento. Nesse sentido, o Enem é uma 

prova extensa, realizada em dois dias. Em cada dia sua estratégia deve ser diferente. 

 

Primeiro dia 

• 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

▪ Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira. 

 

• 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

▪ Geografia, História, Filosofia e Sociologia. 

 

• 1 Redação. 

▪ Texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo. 

 

No primeiro dia, a prova tem duração de 5h30m, o que significa que você precisa saber ler textos densos 

e profundos sem ficar cansado e desanimado. Treine sua leitura e capacidade de interpretação para evitar reler 

o texto e se cansar desnecessariamente. 

 

Segundo dia 

• 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

▪ Biologia, Química e Física. 

 

• 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. 

▪ Matemática e relação com problemas cotidianos. 

 

Nesse dia, a prova tem duração de 5h. É necessário desenvolver velocidade de raciocínio na resolução 

das questões, ativando os mais diversos atalhos matemáticos. Por isso, habitue-se a não usar a calculadora, 

faça as contas na mão, simplificando, quando possível. Ganhe velocidade!!! 
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Teoria de Resposta ao Item  

 

A TRI é um sistema escolhido pelo Enem para corrigir e atribuir a nota final da prova de múltipla escolha. 

Esse sistema vai além do certo e do errado e, para cada questão, é atribuído um peso (fácil, médio e difícil), de 

acordo com o percentual de acerto das respectivas questões naquele ano. 

Não adianta comparar o número de acertos. As questões mais difíceis valem mais, porém, ao mesmo 

tempo, espera-se que um aluno que acertou as questões mais difíceis também acerte as mais fáceis. Quando 

isso não acontece, a TRI identifica uma certa incoerência. Como pode um aluno acertar questões difíceis e errar 

questões fáceis? Para o Enem, isso significa que o aluno chutou algumas respostas e, por isso, candidatos com 

o mesmo número de acertos possuem notas diferentes. 

Assim, é preferível você ter domínio básico e médio sobre os temas de todas as disciplinas do que 

escolher algumas para se aprofundar e esquecer de todo o resto. Nunca deixe questão em branco. Ao chutar 

não significa que você será penalizado pelo Enem, porém, essa não deve ser sua estratégia principal, uma vez 

que a TRI detecta isso e atribui uma nota menor. 

 
Disponível em: blog.missaouniversitario.com.br 

 

Redação 

• A redação é a única parte da prova na qual o ENEM não faz 

uso do sistema de TRI. Isso significa que ela é corrigida por 

professores e sua nota pode chegar a 1000. Portanto, fazer 

uma excelente prova de redação é garantia de sucesso. 
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Atualidades 

 

A prova do Enem é preparada até o mês de julho. Por isso, fique atento aos assuntos mais comentados 

até esse período, lembrando-se dos temas de atualidades dos anos anteriores. Sabe aqueles assuntos que 

estão bombando no seu feed de notícias? Eles podem aparecer na prova. Por isso, siga as páginas dos grandes 

jornais e mídias independentes e faça do seu Facebook ou Twitter um grande feed de atualidades. 

 

 

Peso das notas 

 

É muito importante que você conheça bem o seu curso para montar uma estratégia perfeita de estudos. 

Muitas das universidades que irão usar o Enem podem escolher como utilizar sua nota para a seleção. Nesse 

sentido, não é incomum você encontrar cursos em que algumas notas, por exemplo, Ciências da Natureza e 

Matemática, são mais valorizadas que outras. É o sistema de peso. Nesse sentido, busque no edital da sua 

universidade se ela adota o sistema de peso para o seu curso. 

 

Faça provas 

anteriores 

• Nesse link, você encontra disponíveis para download 

provas de 2009 até 2017. 

• Selecione um final de semana para simular um dia de 

prova do Enem. 

• Faça, pelo menos, duas provas do Enem por mês. 

 

Sabia que você também pode encontrar o gabarito comentado de cada questão do Enem, de 2009 a 2018, 

clicando na imagem abaixo? E funciona também no seu celular, quase igual a um aplicativo. 

 

 

 

No canal do Descomplica, no YouTube, você encontra um vídeo sobre O que fazer até o Enem. Além do 

vídeo, há também um E-book com os conteúdos que você precisa estudar mês a mês até prova. E aí, já assistiu? 

 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/478521659176770/
https://descomplica.com.br/gabarito-enem/
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https://www.youtube.com/watch?v=LrvyU5RHO0w&t=2s
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Exercício 

 

Vamos conhecer a prova do Enem? 

 

1. Busque no edital da sua universidade, a partir do curso que você deseja, qual é o peso das notas de cada 

disciplina do seu curso. 

2. Descubra quais são os temas que mais caem na prova do Enem por disciplina. 

3. Identifique, entre os temas que mais caem no Enem, aqueles que você já estudou e tem mais dificuldade. 

Assim, você pode revisá-los. 

4. Que tal baixar a prova do Enem e fazê-la como simulado no próximo final de semana? 
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A revolução francesa 

 

Resumo 

 

Período Pré-Revolucionário 

Iniciada em 1789 com a queda da Bastilha, a Revolução Francesa repercutiu imediatamente em todo o 

Ocidente, acelerando o processo de transição do feudalismo para o capitalismo e do absolutismo para as 

formas mais democráticas de governo. A Revolução Francesa estimulada pelas ideias iluministas, colocou 

fim ao Antigo Regime francês. Devido às dimensões que esse processo revolucionário tomou, a maioria dos 

historiadores considera que ele marcou o fim da Idade Moderna e o início a Idade Contemporânea. 

Dentre os fatores que resultaram na Revolução Francesa estão problemas econômicos. A  década de 

1780 foi muito ruim para a agricultura francesa, com escassas colheitas devido a problemas climáticos. A 

fome era presente tanto no campo como nas cidades. Os problemas com as colheitas refletiam também na 

economia, já que a agricultura era um setor  importante,  a falta de alimentos causou inflação generalizada.  

Os gastos da França em guerras, como a derrota na Guerra dos Sete Anos e o apoio aos Estados Unidos 

nas guerras de Independência também ampliaram a crise econômica. Além disso, os altos gastos da 

aristocracia – que nãp pagava impostos – também  fizeram com que o país entrasse em uma grave crise 

econômica. Somando os fatores econômicos com a política fiscal que privilegiava os ricos e religiosos com 

isenção de impostos fizeram com que o povo francês se rebelasse. 

Outro importante fator é que a França era organizada socialmente com uma estrutura fortemente 

hierarquizada, dividida entre Primeiro Estado (clero), Segundo Estado (nobreza) e Terceiro Estado (alta e baixa 

burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos). Além da isenção fiscal o primeiro e segundo estado, 

detinham outros inúmeros privilégios e ainda não havia uma legislação que contemplasse de forma igualitária 

os membros da sociedade. 

Para remediar essa situação, o rei convocou primeiro a Assembleia dos Notáveis em 1787, a reunião 

contava somente com os nobres e religiosos apontados pelo rei e tinha o caráter consultivo, essa era a 

primeira tentativa para fazer o primeiro e segundo estado pagarem impostos, mas não teve sucesso. A 

segunda tentativa foi em 1789 com a convocação dos Estados Gerais, com  membros escolhidos pelos 

súditos.Nos Estados Gerais, a votação  era por estamento, o que fazia o primeiro e segundo estado unirem-

se para votar, derrotando o terceiro estado. O impasse era tão grande que o terceiro estado abandonou a 

assembleia e formou seu próprio parlamento a Assembleia Nacional Constituinte. 
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Revolução francesa 

 
A queda da bastilha foi o símbolo da queda do Antigo Regime 

A revolução francesa teve suas causas políticas ligadas ao descontentamento com o Antigo Regime 

influência do Iluminismo. Com seus ímpetos de transformação, somado {as causas sociais e econômicas,  os 

camponeses viviam de forma miserável (vivendo sua maioria ainda em regime feudal), aos trabalhadores 

urbanos enfrentavam uma gigantesca inflação e os  burgueses estavam profundamente incomodados com a 

situação geral e o status quo da política do antigo regime, com privilégios do clero e da nobreza. 

Algum tempo depois da formação da Assembleia Nacional, começam as revoltas populares em Paris, 

que se espalham pela França e levaram Tomada da Bastilha (14/06/1789), início oficial da revolução francesa. 

A Assembleia destituiu todos os privilégios dos nobres, investigou possíveis complôs dentro da mesma (as 

desconfianças de traições à revolução continuarão por toda a revolução), elaborou a Declaração dos direitos 

do Homem e do Cidadão, dando liberdade e igualdade ao povo francês. A esta altura os motins populares 

haviam chegado a Versalhes e a família real foi capturada e escoltada até o palácio das Tulherias em Paris 

onde ficariam mais perto da pressão das massas. Este período ficou conhecido como “o Grande Medo”. 

Durante toda a revolução os burgueses participantes dos parlamentos se dividiram em dois grupos, os 

jacobinos e os girondinos, o primeiro grupo se sentava a esquerda do plenário o outro à direita. Os Jacobinos 

tinham suas ideias aliadas com as alas democráticas radicais, defendiam o fim da escravidão nas colônias, 

fim da monarquia, educação laica e universal além de outras medidas que beneficiassem as classes mais 

baixas, eram representados pela pequena burguesia como profissionais liberais e comerciantes eram 

liderados por Robespierre e Antoine Barnave. Já os Girondinos identificavam suas correntes com o ideal 

burguês, já que a maioria de seus integrantes eram a alta burguesia como banqueiros e grandes comerciantes 

além de aristocratas “esclarecidos”, defendiam uma monarquia constitucional na França, com grande 

liberdade de mercado e voto censitário (por renda) para barrar a participação popular eram também anti-

abolicionistas. 

No ano seguinte em 1790, a Assembleia instituiu a Constituição Civil do Clero que acabou com os 

privilégios da Igreja e instituiu a separação entre Igreja e Estado. Ocorreram muitas imigrações de nobres e 

clérigos, pincipalmente para Áustria e a Prússia os chamados émigres. O caminho para república estava 
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pautado, porém a monarquia ainda não havia caído. Em 1791 a Assembleia concluiu a constituição, que 

basicamente incorporou a Declaração no seu texto,  como a igualdade jurídica dos cidadãos, e a tripartição 

dos poderes. Foi instituído, no entanto, o voto censitário, o que evidencia que a Constituição atendia aos 

interesses girondidos. 

Em 1791, ocorreu o massacre da Champs de Mars onde a Guarda Nacional comandada pelo Marques 

de Lafaiete disparou contra manifestantes que esperavam para ver a assinatura da declaração que exigia  a 

república por parte dos populares. Essa declaração foi feita pelo clube Les Cordeliers um clube formado 

principalmente por trabalhadores rurais, urbanos e pequenos comerciantes que tinham como seus líderes os 

jacobinos Robespierre, Marat e Danton. 

Nesse contexto iniciou-se uma conspiração do rei, com a nobreza e os governantes austríacos, 

prussianos e franceses para a fuga da família real. O episódio da Tentativa de Fuga de Varennes em junho de 

1791 põe fima confiança do povo do rei. Depois da prisão da família real, a Prússia e a Áustria invadiram a 

França em 1792, mas foram expulsos pelo exército revolucionário na Batalha de Valmy. 

A coroa não se sustentava mais, e em 22 de setembro de 1792, ocorreu a  Proclamação da República. 

Enquanto o rei e sua família esperam sua sentença, a  Convenção Nacional assumia o comando do país, 

cabendo à ela julgar o destino de Luís XVI e sua família. Os parlamentares condenaram o rei e sua família a 

execução na guilhotina, que foi cumprida em 21 de janeiro de 1793 terminando de fato com a monarquia 

francesa. 

 

 
Representação da decapitação de Luís XVI 

 

Foram criados o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário (responsável pelo julgamento 

de possíveis traidores). Inicialmente a convenção tinham maioria Girondida, mas – com as constantes 

ameaças externas - os jacobinos assumiram o poder, em associação aos Sans-Cullotes (trabalhadores 

urbanos),  e passaram a perseguir os opositores que na visão deles eram contrarrevolucionários, iniciando-

se o Período do Terror  na França.  
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O governo Jacobino estava sendo comandado por Robespierre, que apesar de promover o terror, 

conseguiu mudanças efetivas como o direito a rebelião contra a opressão, direito ao trabalho e sustento, o 

tabelamento do preço dos alimentos (Lei do Máxmo), o voto universal e a abolição da escravidão, todos 

previstos na constituição. O exército repelia as invasões estrangeiras diminuindo o perigo, porém, com essa 

diminuição do perigo: o grupo da planície e os girondinos derrubam Robespierre e o guilhotinam. Após sua 

morte, os girondinos sobiram novamente ao poder com a maioria na convenção e elaboraram uma nova 

constituição inaugurando a fase do Diretório. 

Nesse período o poder foi reorganizado, o Diretório composto por cinco membros era uma espécie de 

poder executivo, o legislativo ficava a cargo de duas câmaras a Assembleia dos Anciões e a Assembleia dos 

Quinhentos. O voto voltou a ser censitário, a distribuição de terras da nobreza e igreja foi suspensa, o controle 

de preços sofreu o mesmo destino voltando com a inflação e os sindicatos e organização operárias foram 

proibidas. 

Com o avanço dos ideais burgueses,  o contraponto surgia das ruas, a Conspiração dos Iguais emergia 

em 1796 com o apoio popular e diversos membros Jacobinos. A insurreição foi esmagada em Paris pelas 

tropas do governo. Suas demandas eram basicamente o fim das propriedades privadas, igualdade absoluta 

aos homens e a instalação de um governo popular e democrático formando “uma comunidade de bens e de 

trabalho”.Graco Babeuf era o principal líder. 

A situação na França era dramática, a fome, miséria e revolta imperavam na vida dos camponeses e 

dos operários e trabalhadores urbanos. Com a instabilidade do poder e as intensas guerras, a alta burguesia 

em conjunto com o comando do exército planejaram um golpe para conter os ímpetos da população, o jovem 

general Napoleão Bonaparte derrubou o poder no golpe do 18 Brumário em 1799 pondo fim a revolução na 

França. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-revolucao-francesa-parte-1/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=revolucoes-burguesas
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Exercícios 

 

1. Algumas transformações que antecederam a Revolução Francesa podem ser exemplificadas pela 

mudança de significado da palavra "restaurante". Desde o final da Idade Média, a palavra 'restaurant' 

designava caldos ricos, com carne de aves e de boi, legumes, raízes e ervas. Em 1765 surgiu, em Paris, 

um local onde se vendiam esses caldos, usados para restaurar as forças dos trabalhadores. Nos anos 

que precederam a Revolução, em 1789, multiplicaram-se diversos 'restaurateurs', que serviam pratos 

requintados, descritos em páginas emolduradas e servidos não mais em mesas coletivas e mal 

cuidadas, mas individuais e com toalhas limpas. Com a Revolução, cozinheiros da corte e da nobreza 

perderam seus patrões, refugiados no exterior ou guilhotinados, e abriram seus restaurantes por conta 

própria. Apenas em 1835, o Dicionário da Academia Francesa oficializou a utilização da palavra 

restaurante com o sentido atual. 

A mudança do significado da palavra restaurante ilustra 

a) a ascensão das classes populares aos mesmos padrões de vida da burguesia e da nobreza. 

b) a apropriação e a transformação, pela burguesia, de hábitos populares e dos valores da nobreza. 

c) a incorporação e a transformação, pela nobreza, dos ideais e da visão de mundo da burguesia. 

d) a consolidação das práticas coletivas e dos ideais revolucionários, cujas origens remontam à 

Idade Média. 

e) a institucionalização, pela nobreza, de práticas coletivas e de uma visão de mundo igualitária. 

 

 

2. No contexto da Revolução Francesa, a organização do Governo Revolucionário significou uma forte 

centralização do poder: o Comitê de Salvação Pública, eleito pela Convenção, passou a ser o efetivo 

órgão do Governo.... Havia ainda o Comitê de Segurança Geral, que dirigia a polícia e a justiça, sendo 

que estava subordinado ao Tribunal Revolucionário que tinha competência para punir, até a morte todos 

os suspeitos de oposição ao regime.  

O conjunto de medidas de exceção adotadas pelo Governo revolucionário deu margem a que essa fase 

da Revolução viesse a ser conhecida como: 

a) os Massacres de Setembro. 

b) o Período do Terror. 

c) o Grande Medo. 

d) o Período do Termidor 

e) o Golpe do 18 Brumário. 
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3. “Chegou a hora da igualdade passar a foice por todas as cabeças. Portanto, legisladores, vamos colocar 

o terror na ordem do dia.”  

Discurso de Robespierre na Convenção 

A fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Esse período 

caracterizou-se:  

a) pela fundação da monarquia constitucional, marcada pelo funcionamento da Assembleia 

Nacional.  

b) pela organização do Diretório, marcado pela adoção do voto censitário.  

c) pela reação termidoriana, marcada pelo fortalecimento dos setores conservadores.  

d) pela convocação dos Estados Gerais, que pôs fim ao absolutismo francês.  

e) pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização da revolução. 

 

 

4. Do ponto de vista social, pode-se afirmar, sobre a Revolução Francesa:  

a) teve resultados efêmeros, pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a 

burguesia, única beneficiária da nova ordem.  

b) fracassou, pois, apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sócio-

políticas do Antigo Regime.  

c) nela coexistiram três revoluções sociais distintas: uma revolução burguesa, uma camponesa e 

uma popular urbana, a dos chamados sans-culottes.  

d) foi um fracasso, apesar do sucesso político, pois, ao garantir as pequenas propriedades aos 

camponeses, atrasou, em mais de um século, o processo econômico da França.  

e) abortou, pois a nobreza, sendo uma classe coesa, tanto do ponto de vista da riqueza, quanto do 

ponto de vista político, impediu que a burguesia a concluísse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7 

História 
 

5. As Revoluções Inglesas do século XVII e a Revolução Francesa são, muitas vezes, comparadas. Sobre 

tal comparação, pode-se dizer que  

a) é pertinente, pois são exemplos de processos que resultaram em derrota do absolutismo 

monárquico; no entanto, há muitas diferenças entre elas, como a importante presença de questões 

religiosas no caso inglês e o expansionismo militar francês após o fim da revolução.  

b) é equivocada, pois, na Inglaterra, houve vitória do projeto republicano e, na França, da proposta 

monárquica; no entanto foram ambas iniciadas pela ação militar das tropas napoleônicas que 

invadiram a Inglaterra, rompendo o tradicional domínio britânico dos mares.  

c) é pertinente, pois são exemplos de revolução social proletária de inspiração marxista; no entanto 

os projetos populares radicais foram derrotados na Inglaterra (os “niveladores”, por exemplo) e 

vitoriosos na França (os “sans-culottes”).  

d) é equivocada, pois, na Inglaterra, as revoluções tiveram caráter exclusivamente religioso, e, na 

França, representaram a vitória definitiva da proposta republicana anticlerical; no entanto ambas 

foram movimentos anti-absolutistas.  

e) é pertinente, pois são exemplos de revoluções burguesas; no entanto, na Inglaterra, as lutas foram 

realizadas e controladas exclusivamente pela burguesia, e, na França, contaram com grande 

participação de camponeses e de operários 

 

6. “A sociedade dos Amigos dos Direitos do Homem e do Cidadão não teria pedido tão depressa a 

supressão da realeza se o rei, fiel a seus juramentos, os tivesse como um dever seu. Agora, conjuramo-

los, a declarar aqui mesmo que a França não é mais uma monarquia, mas agora é uma República”.  

Mensagem dos Cordellers à Constituinte 

O fim da monarquia foi um dos momentos mais importantes da Revolução Francesa. Sobre ele é 

correto afirmar que:  

a) a República marca o início de um período de mobilização popular liderado pelo girondinos; esse é 

o momento em que se constituem os comitês revolucionários e onde se destaca a figura do 

Robespierre.  

b) com a República foram abolidos os direitos feudais e assinada a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, pondo um fim nos privilégios da aristocracia.  

c) o novo regime caracterizou-se pela adoção de uma constituição conservadora onde o voto era 

censitário e o poder executivo era entregue a cinco Diretores.  

d) a tomada da Bastilha marca o início do período republicano onde se consolidam as conquistas 

burguesas obtidas durante a monarquia constitucional, como o direito à propriedade, à liberdade 

e à igualdade perante a lei.  

e) ameaçado pela contrarrevolução externa e pressionado pelas massas populares, o governo 

republicano girondino perde o poder para o grupo jacobino, que dá início ao período conhecido 

como “Terror” 
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7. A Revolução Francesa de 1789 foi diretamente influenciada pela Independência dos Estados Unidos da 

América e pelo Iluminismo no combate ao Antigo Regime e à autoridade do clero e da nobreza na 

França. Além do mais, a França passava por um período de crise econômica após a participação 

francesa na guerra da independência norte-americana e os elevados custos da Corte de Luís XVI, que 

tinham deixado as finanças do país em mau estado. Em 1791, os revolucionários promulgaram uma 

nova Constituição, a partir dos princípios preconizados por Montesquieu, que consagrou, como 

fundamento do novo regime:  

a) a subordinação do Judiciário ao Legislativo.  

b) a divisão do poder em três poderes.  

c) a supremacia do Judiciário sobre os outros poderes.  

d) o estabelecimento da soberania popular.  

e) o fortalecimento da monarquia absolutista.  

 

 

8. “Os habitantes da paróquia de Chateaubourg, na Bretanha, consideram que o regime priva o proprietário 

do direito da propriedade, o mais sagrado, pois todo ano ele é obrigado a pagar a seu senhor uma renda 

em dinheiro ou em espécie. A dependência em relação aos moinhos também deve ser levada em 

consideração: ela sujeita [camponês] a utilizar os moinhos do senhor; dessa forma, ele é forçado a levar 

suas sementes a moleiros de honestidade nem sempre reconhecida, embora pudesse moer mais perto 

e escolher um moleiro de sua confiança.”  
Caderno de queixas de Rennes para os Estados Gerais de 1789. Coletânea de Documentos Históricos para o 1º Grau. São 

Paulo: SE/CENP, 1980, p. 87 

O trecho do documento acima aponta para uma realidade da sociedade francesa do final do século 

XVIII, que pode ser relacionada à: 

a) submissão do campesinato francês a um regime de servidão, característico do feudalismo 

medieval europeu.  

b) decadência da atividade agrária, consequência do forte processo de industrialização vivido pela 

França.  

c) manutenção de regras e normas típicas do colonato, herdado das relações camponesas do 

Império Carolíngio.  

d) continuidade do regime de cercamentos de terras, empreendidos pela aristocracia com apoio da 

monarquia francesa.  

e) exploração dos camponeses, obrigados, pela política fiscal do governo, a sustentar o Estado, a 

nobreza e a burguesia francesa. 
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9. “O Terror, que se tornou oficial durante certo tempo, é o instrumento usado para reprimir a 

contrarrevolução(...). É a parte sombria e mesmo terrível desse período da Revolução [Francesa], mas 

é preciso levar em conta o outro lado dessa política.”  

 Michel Vovelle. A revolução francesa explicada à minha neta. São Paulo: Unesp, 2007, p. 74-75.  

 

São exemplos dos “dois lados” da política revolucionária desenvolvida na França, durante o período do 

Terror,  

a) o julgamento e a execução de cidadãos suspeitos e o tabelamento do preço do pão.  

b) a prisão do rei e da rainha e a conquista e colonização de territórios no Norte da África.  

c) a vitória na guerra contra a Áustria e a Prússia e o fim do controle sobre os salários dos operários.  

d) a ascensão política dos principais comandantes militares e a implantação da monarquia 

constitucional.  

e) o início da perseguição e da repressão contra religiosos e a convocação dos Estados Gerais. 

 

 

10. Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grande convulsão social. 

O rei francês, como saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. Selecione a alternativa 

que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais: 

 

a) uma assembleia convocada em momentos de crise que reunia os representantes dos três estados 

(classes) para debater soluções. 

b) era realizada uma assembleia em que os membros da nobreza francesa reuniam-se em Versalhes 

durante uma semana para escolher novos burocratas para o país. 

c) era a destituição imediata de todos os ministros da nação. 

d) a convocação dos grandes representantes da Igreja na França para que aconselhassem o rei a 

tomar decisões. 

e) um imposto emergencial e compulsório que era convocado em momentos de grande crise. A 

população obrigatoriamente deveria fornecer uma contribuição extra para os cofres reais. 
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Gabarito 

 

1. B 

Ela representa os ideais da burguesia, que eram se apropriar de hábitos populares e incorporá-los a 

nobreza. 

 

2. B 

O período do terror foi caracterizado pelos julgamentos e pelas decapitações esse movimento foi uma 

tentativa de consolidar o poder jacobino. 

 

3. E 

A radicalização de Robespierre tinha a justificativa de assegurar o andamento da revolução sob o 

comando jacobino. 

 

4. C 

O terceiro estado era tão heterogêneo que foi incapaz unificar o interesse de todos os subgrupos 

integrantes. 

 

5. A 

As duas revoluções tinham podem ser comparadas principalmente devido ao protagonismo burguês. 

 

6. E 

A república francesa foi fundada como resposta as invasões estrangeiras que tentaram pôr fim a 

revolução. 

 

7. B  

Essa divisão do poder é uma marca do pensamento iluminista, presente nos revolucionários franceses, 

principalmente nos setores burgueses. 

 

8. A 

Resquícios da ordem feudal presente no Antigo regime francês e a miséria enfrentada pelos camponeses 

foi um fator de adesão do campo para os revolucionários. 

 

9. A 

Apesar da repressão, o governo realizou medidas populares. 

 

10. A 

Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia emergencial convocada pelos monarcas franceses 

somente em momentos de intensa crise. A última vez que tinha sido convocada na França foi no século 

XVI. Quando Luís XVI convocou a essa assembleia em 1789, esperava-se que uma solução para a crise 

fosse alcançada, mas não foi o que se viu, uma vez que o Terceiro Estado rompeu com os Estados Gerais 

e criou a Assembleia Nacional Constituinte. 
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Romantismo: poesia da 2ª geração 

 

Resumo 

 

Entender o contexto do Romantismo a cada geração é fundamental, a fim de observar como ocorreu uma 

transformação de ideias e sentimentos por parte do eu lírico. A linguagem subjetiva e o sentimentalismo 

prevalecem. Entretanto, a geração Ultrarromântica desvincula-se dos acontecimentos de mundo e focaliza 

em suas emoções, enquanto que posteriormente, na geração Condoreira, a poesia carrega um valor mais 

social. 

 

2ª Geração Romântica 

Com inspiração nas obras dos poetas Lord Byron e Goethe, a Segunda Fase do Romantismo, conhecida 

também como “mal do século” é caracterizada pelo alto sentimentalismo. Algumas décadas depois da 

independência do Brasil, os poetas começaram a se desvincular do compromisso com a nacionalidade, 

exaltado na geração anterior e, com isso, há uma expressão maior de seus sentimentos, numa posição 

egocêntrica de desinteresse ao contexto histórico. 

Os ideais da Revolução Francesa - grande marco para o início do Romantismo na Europa -, “liberdade, 

igualdade e fraternidade” já não eram mais propagados com a mesma força e, nesse período, o homem passa 

a desacreditar nesses valores. Há um enorme sentimento de insatisfação com o mundo, um “desencaixe” do 

ser humano com a vida, uma sensação de falta de conexão com a realidade. Tudo isso provoca um 

pessimismo no eu-lírico, causando uma aproximação com a morte e atração pelo elemento noturno/obscuro.  

 

Características principais: 

● pessimismo 

● atração pela noite/noturno 

● sentimentalismo 

● fuga à realidade 

● idealização amorosa 

● a amada/musa inatingível 

● figura feminina representando a pureza - anjo, criança, virgem 

● idealização do amor x medo de amar 

 

Dentre os principais autores da época, podemos citar: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes 

Varela e Junqueira Freire. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-romantismo-poesia-1-geracao/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=romantismo
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Exercícios 

 

1. Leia atentamente os versos seguintes: 

Eu deixo a vida com deixa o tédio 

Do deserto o poeta caminheiro 

- Como as horas de um longo pesadelo 

Que se desfaz ao dobre de um mineiro.  

Esses versos de Álvares de Azevedo significam a: 

a) revolta diante da morte. 

b) aceitação da vida como um longo pesadelo. 

c) aceitação da morte como a solução. 

d) tristeza pelas condições de vida. 

e) alegria pela vida longa que teve. 

 

 

2. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 
Se um suspiro nos seios treme ainda, 

É pela virgem que sonhei... que nunca 

Aos lábios me encostou a face linda!  

Álvares de Azevedo 

A característica do Romantismo mais evidente nesta quadra é: 

a) o espiritualismo 

b) o pessimismo 

c) a idealização da mulher 

d) o confessionalismo 

e) a presença do sonho 

 

 

3. Minh’alma é triste como a rola aflita 
Que o bosque acorda desde o albor da aurora, 

E em doce arrulo que o soluço imita 

O morto esposo gemedora chora. 

A estrofe apresentada revela uma situação caracteristicamente romântica. Aponte-a. 

a) A natureza agride o poeta: neste mundo, não há amparo para os desenganos morosos. 

b) A beleza do mundo não é suficiente para migrar a solidão do poeta. 

c) O poeta atribui ao mundo exterior estados de espírito que o envolvem. 

d) A morte, impregnando todos os seres e coisas, tira do poeta a alegria de viver. 
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e) O poeta recusa valer-se da natureza, que só lhe traz a sensação da morte. 

4. Assinale a alternativa que traz apenas características do Romantismo: 

a) idealismo – religiosidade – objetividade – escapismo – temas pagãos. 

b) predomínio do sentimento – liberdade criadora – temas cristãos – natureza convencional – 

valores  absolutos. 

c) idealismo – insatisfação – escapismo – natureza convencional – objetividade. 

d) egocentrismo – predomínio da poesia lírica – relativismo – insatisfação – idealismo 

 

 

5. Embora Álvares de Azevedo e Carlos Drummond de Andrade sejam poetas representativos da poesia 

brasileira de séculos distintos, respectivamente XIX e XX, a produção poética desses autores tem em 

comum 

a) a preocupação com a realidade circundante em intensa transformação. 

b) a presença do contexto sociopolítico como fonte de reflexão crítica. 

c) o retrato dos valores provincianos em completa desagregação. 

d) o sentimento de solidariedade para com o marginalizado social. 

e) a visão pessimista diante dos acontecimentos da vida humana. 

 

 

6. Leia o fragmento poético a seguir: 

Lembrança de morrer 

[...] 

De meu pai... de meus únicos amigos, 

Poucos, - bem poucos - e que não zombavam 

Quando, em noites de febre endoidecido, 

Minhas pálidas crenças duvidavam. 

[...] 

Descansem o meu leito solitário 

Na floresta dos homens esquecida, 

À sombra de uma cruz, e escrevam nela: 

- Foi poeta - sonhou - e amou na vida. 

CANDIDO, Antonio. "Melhores poemas de Álvares de Azevedo". 5• ed. São Paulo: Global, 2002. p. 45-46. 

 

O significado do título "Lembrança de morrer" e a própria construção textual revelam o caráter 

diferenciador da poesia ultrarromântica de Álvares de Azevedo, que se expressa nesses versos pela 

a) idealização amorosa. 

b) tensão reflexivo-crítica. 

c) veia humorístico-satânica. 

d) manifestação erótico-sensual. 

e) celebração do amor demoníaco. 
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7. Leia o fragmento e observe a imagem para responder à questão  
É ela! é ela! — murmurei tremendo,  

e o eco ao longe murmurou — é ela!  

Eu a vi... minha fada aérea e pura  

— a minha lavadeira na janela.  

 

Dessas águas furtadas onde eu moro  

eu a vejo estendendo no telhado  

os vestidos de chita, as saias brancas;  

eu a vejo e suspiro enamorado!  

 

Esta noite eu ousei mais atrevido, n 

as telhas que estalavam nos meus passos,  

ir espiar seu venturoso sono,  

vê-la mais bela de Morfeu nos braços!  

 

Como dormia! que profundo sono!...  

Tinha na mão o ferro do engomado...  

Como roncava maviosa e pura!...  

Quase caí na rua desmaiado!  
AZEVEDO, Álvares de. É ela! É ela! É ela! É ela. In: Álvares de Azevedo. São Paulo: Abril Educação, 1982. p. 44. MARTIN-KAVEL, 

François. Sem título. Disponível em: . Acesso em: 14. mar. 2016.  
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Tanto a pintura quanto o excerto apresentados pertencem ao Romantismo. A diferença entre ambos, 

porém, diz respeito ao fato de que  

a) no fragmento verifica-se o retrato de um ser idealizado, ao passo que no quadro tem-se uma figura 

retratada de modo pejorativo.  

b) na pintura tem-se o retrato de uma mulher de feições austeras, ao passo que no poema nota-se a 

descrição de uma mulher sofisticada.  

c) no excerto tem-se a descrição realista e não idealizada de uma mulher, ao passo que na pintura 

retratase uma mulher pertencente à burguesia.  

d) na imagem tem-se uma moça cuja caracterização é abstrata, ao passo que no poema tem-se uma 

mulher cujo aspecto é burguês e requintado.  

e) no quadro constata-se a imagem de uma moça simplória, ao passo que no poema nota-se a 

caracterização de uma donzela de vida airada. 

 

 

8. Soneto  

 

Oh! Páginas da vida que eu amava, 

Rompei-vos! nunca mais! tão desgraçado!...  

Ardei, lembranças doces do passado!  

Quero rir-me de tudo que eu amava! 

 

E que doido que eu fui!como eu pensava  

Em mãe, amor de irmã! em sossegado 

Adormecer na vida acalentado  

Pelos lábios que eu tímido beijava! 

 

Embora — é meu destino. Em treva densa  

Dentro do peito a existência finda 

Pressinto a morte na fatal doença! 

 

A mim a solidão da noite infinda 

Possa dormir o trovador sem crença.  

Perdoa minha mãe — eu te amo ainda!  
AZEVEDO, A. Lira dos vinte anos. São Paulo: Martins Fontes, 1996.  

 

A produção de Álvares de Azevedo situa-se na década de 1850, período conhecido na literatura 

brasileira como Ultrarromantismo. Nesse poema, a força expressiva da exacerbação romântica 

identifica-se com a(o) 

a) amor materno, que surge como possibilidade de salvação para o eu lírico. 

b) saudosismo da infância, indicado pela menção às figuras da mãe e da irmã.  

c) construção de versos irônicos e sarcásticos, apenas com aparência melancólica.  

d) presença do tédio sentido pelo eu lírico, indicado pelo seu desejo de dormir.  

e) fixação do eu lírico pela ideia da morte, o que o leva a sentir um tormento constante.  
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9. Glória Moribunda 

É uma visão medonha uma caveira?  

Não tremas de pavor, ergue-a do lodo.  

Foi a cabeça ardente de um poeta,  

Outrora à sombra dos cabelos loiros.  

Quando o reflexo do viver fogoso  

Ali dentro animava o pensamento,  

Esta fronte era bela. Aqui nas faces 

 Formosa palidez cobria o rosto;  

Nessas órbitas — ocas, denegridas! —  

Como era puro seu olhar sombrio!  

Agora tudo é cinza. Resta apenas  

A caveira que a alma em si guardava,  

Como a concha no mar encerra a pérola,  

Como a caçoula a mirra incandescente.  

Tu outrora talvez desses-lhe um beijo;  

Por que repugnas levantá-la agora?  

Olha-a comigo! Que espaçosa fronte!  

Quanta vida ali dentro fermentava,  

Como a seiva nos ramos do arvoredo!  

E a sede em fogo das ideias vivas  

Que um dia no viver passou cantando,  

Como canta na treva um vagabundo,  

Perdeu-se acaso no sombrio vento,  

Como noturna lâmpada apagou-se?  

E a centelha da vida, o eletrismo  

Que as fibras tremulantes agitava  

Morreu para animar futuras vidas?  

Sorris? eu sou um louco. As utopias,  

Os sonhos da ciência nada valem.  

Comédia infame que ensanguenta o lodo.  

Há talvez um segredo que ela esconde;  

Mas esse a morte o sabe e o não revela.  

Os túmulos são mudos como o vácuo.  

Desde a primeira dor sobre um cadáver,  

Quando a primeira mãe entre soluços  

Do filho morto os membros apertava  

Ao ofegante seio, o peito humano  

Caiu tremendo interrogando o túmulo...  

E a terra sepulcral não respondia.  
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Álvares de Azevedo (1831-1852).  Poesias completas, 1962. 

Do segundo ao último verso da primeira estrofe do poema, revelam-se características marcantes do 

Romantismo:  

a) conteúdos e desenvolvimentos bucólicos.  

b) subjetivismo e imaginação criadora.  

c) submissão do discurso poético à musicalidade pura.  

d) observação e descrição meticulosa da realidade.  

e) concepção determinista e mecanicista da natureza. 

 

 

10. Casimiro de Abreu pertence à geração dos poetas que morreram prematuramente, na casa dos vinte 

anos, como Álvares de Azevedo e outros, acometidos do “mal” byroniano. Sua poesia, reflexo 

autobiográfico dos transes, imaginários e verídicos, que lhe agitaram a curta existência, centra-se em 

dois temas fundamentais: a saudade e o lirismo amoroso. Graças a tal fundo de juvenilidade e timidez, 

sua poesia saudosista guarda um não sei quê de infantil. 
Massaud Moisés. A literatura brasileira através dos textos, 2004. Adaptado. 

  

Os versos de Casimiro de Abreu que se aproximam da ideia de saudade, tal como descrita por Massaud 

Moisés, encontram-se em: 

a) Se eu soubesse que no mundo / Existia um coração, /Que só por mim palpitasse / De amor em 

terna expansão; / Do peito calara as mágoas, / Bem feliz eu era então! 

b) Oh! não me chames coração de gelo! / Bem vês: traí-me no fatal segredo. / Se de ti fujo é que te 

adoro e muito, / És bela – eu moço; tens amor, eu – medo!... 

c) Naqueles tempos ditosos / Ia colher as pitangas, / Trepava a tirar as mangas, / Brincava à beira 

do mar;/ Rezava às Ave-Marias, / Achava o céu sempre lindo,/ Adormecia sorrindo / E despertava 

a cantar! 

d) Minh’alma é triste como a flor que morre / Pendida à beira do riacho ingrato; / Nem beijos dá-lhe 

a viração que corre, / Nem doce canto o sabiá do mato! 

e) Tu, ontem, / Na dança / Que cansa, / Voavas / Co’as faces / Em rosas / Formosas / De vivo, / 

Lascivo / Carmim; / Na valsa / Tão falsa, / Corrias, / Fugias, / Ardente, / Contente, / Tranquila, / 

Serena, / Sem pena / De mim! 
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Gabarito 

 

1. C 
A morte é tema recorrente na segunda geração romântica, vista muitas vezes como a única saída para as 
desilusões e limitações da vida. 
 

2. C  
No poema, podemos ver que a mulher amada pelo eu lírico é caracterizada como virgem e de face lida. 
Isso demonstra uma idealização feminina, característica marcante dessa época. 
 

3. C  
A exteriorização dos sentimentos do eu lírico se materializa em elementos da natureza que atuam como 
representações, complementos e/ou extensões destes. 
 

4. D  
A alternativa se sustenta como certa porque apresenta todas as características dentro do Romantismo. 
 

5. E  
Ambos os autores apresentavam uma visão crítica e pessimista dos acontecimentos da vida. Um era 
fatalista, o outro se achava gauche na vida.  
 

6. B 
Há uma tensão reflexivo-crítica porque o eu lírico parece refletir sobre a hora de sua morte, seu túmulo e 
até mesmo sobre as inscrições da lápide.  
 

7. C  

As demais alternativas estão incorretas porque: a)  não há tom pejorativo na descrição da mulher, ela é 

idealizada; b) na pintura, a mulher é delicada e de feições leves, no poema, ela é descrita como uma 

lavadeira na lida; d) a pintura, apesar de idealizada, não é abstrata, contém um certo realismo por ser um 

retrato; e) o retrato parece ser de alguém que não faz trabalhos manuais ou braçais, já a lavadeira tem 

um ofício árduo. 

 

8. E  
Entre as principais características Românticas da Segunda Geração, encontram-se destacados o culto à 

noite e a valorização da morte no poema de Álvares de Azevedo. Na última estrofe, percebemos que o 

eu lírico se despede da mãe, como se a morte o fosse certeira e próxima. 

 
9. B 

O romantismo é conhecido pela sua leitura subjetiva do mundo, entretanto a imaginação criadora, que 
transforma o poeta em alguém que enxerga a vida de forma sensível e particular, não é suficiente porque 
a vida é limitada e a morte é iminente.  

 
10. C  

As demais alternativas não exprimem saudosismo, apresentando temática amorosa e melancolia. 
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Exercícios sobre função afim e função quadrática 
Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

Exercícios 

 

1. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de 
junho de 2008.  

 
 

Se M(x) é o valor, em reais, da mensalidade a ser paga, em que x é o número de dias em atraso, então: 

a) M(x) = 500 + 0,4x 

b) M(x) = 500 + 10x 

c) M(x) = 510 + 0,4x 

d) M(x) = 510 + 40x 

e) M(x) = 500 + 10,4x 

 

 

2. Uma função de custo linear é da forma C(x) = Ax + B, onde B representa a parte fixa desse custo total. 

Suponha que uma indústria ao produzir 150 unidades de um produto, gasta R$ 525,00 e quando produz 

400 unidades seus gastos são de R$ 700,00, então podemos afirmar que os custos fixos dessa 

indústria são, em reais: 

a) 175             

b) 225    

c) 375  

d) 420 

e) 475 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-exercicios-sobre-funcao-afim-e-funcao-quadratica/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes


 
 

 

 

2 

Matemática 
 

3. O cristalino, que é uma lente do olho humano, tem a função de fazer ajuste fino na focalização, ao que 

se chama acomodação. À perda da capacidade de acomodação com a idade chamamos presbiopia. A 

acomodação pode ser determinada por meio da convergência do cristalino. Sabe-se que a 

convergência de uma lente, para pequena distância focal em metros, tem como unidade de medida a 

diopria (di). 

A presbiopia, representada por meio da relação entre a convergência máxima Cmax (em di) e a idade T 

(em anos), é mostrada na figura seguinte: 

 

Considerando esse gráfico, as grandezas convergência máxima Cmax e idade T estão relacionadas 

algebricamente pela expressão 

a) Cmax = 2-T 

b) Cmax = T2 – 70T + 600 

c) Cmax = log2 (T2 –70T + 600) 

d) Cmax = 0,16T + 9,6 

e) Cmax = –0,16T + 9,6 
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4. Os aeroportos brasileiros serão os primeiros locais que muitos dos 600 mil turistas estrangeiros, 
estimados para a Copa do Mundo FIFA 2014, conhecerão no Brasil. Em grande parte dos aeroportos, 
estão sendo realizadas obras para melhor receber os visitantes e atender a uma forte demanda 
decorrente da expansão da classe média brasileira.  

Fonte: Disponível em . Acesso em: 7 jun. 2012. (adaptado) 

 
 
O gráfico mostra a capacidade (C), a demanda (D) de passageiros/ano em 2010 e a xpectativa/projeção 
para 2014 do Aeroporto Salgado Filho (Porto Alegre, RS), segundo dados da lnfraero – Empresa 
Brasileira de lnfraestrutura Aeronáutica. De acordo com os dados fornecidos no gráfico, o número de 
passageiros/ano, quando a demanda (D) for igual à capacidade (C) do terminal, será, 
aproximadamente, igual a  

a) sete milhões, sessenta mil e seiscentos.  

b) sete milhões, oitenta e cinco mil e setecentos.  

c) sete milhões, cento e vinte e cinco mil.  

d) sete milhões, cento e oitenta mil e setecentos.  

e) sete milhões, cento e oitenta e seis mil. 
 
 

5. Um dos reservatórios d’água de um condomínio empresarial apresentou um vazamento a uma taxa 
constante, às 12 h do dia 1º de outubro. Às 12 h dos dias 11 e 19 do mesmo mês, os volumes d´água 
no reservatório eram, respectivamente, 315 mil litros e 279 mil litros. Dentre as alternativas seguintes, 
qual delas indica o dia em que o reservatório esvaziou totalmente?  

a) 16 de dezembro  

b) 17 de dezembro  

c) 18 de dezembro  

d) 19 de dezembro  

e) 20 de dezembro 
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6. Um estudo das condições ambientais na região central de uma grande cidade indicou que a taxa média 

diária (C) de monóxido de carbono presente no ar é de C(p) = 0,5p + 1 partes por milhão, para uma 

quantidade de (p) milhares de habitantes. Estima-se que, daqui a t anos, a população nessa região será 

de p(t) = 2t² - t + 110 milhares de habitantes.  

 
Nesse contexto, para que a taxa média diária de monóxido de carbono ultrapasse o valor de 61 partes 

por milhão, é necessário que tenham sido transcorridos no mínimo:  

a) 2 anos  

b) 2 anos e 6 meses  

c) 3 anos  

d) 3 anos e 6 meses  

e) 4 anos 

 

 

7. O número n de pessoas presentes em uma festa varia ao longo do tempo t de duração da festa, em 

horas, conforme mostra o gráfico a seguir. 

 

Das opções abaixo, aquela que melhor descreve a função n(t) é  

a)    

b)   

c)   

d)  

e)  
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8. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices C e D. 
A equação de uma dessas parábolas é Uma bola de beisebol é lançada de um ponto 0 e, em seguida, 

toca o solo nos pontos A e B, conforme representado no sistema de eixos ortogonais: 

 

Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices C e D. 

A equação de uma dessas parábolas é 
² 2

75 5

x x
y = − +  . 

Se a abscissa de D é 35 m, a distância do ponto 0 ao ponto B, em metros, é igual a: 

a) 38 

b) 40 

c) 45 

d) 50 

 

 

9. Um laboratório testou a ação de uma droga em uma amostra de 720 frangos. Constatou-se que a lei de 

sobrevivência do lote de frangos era dada pela relação v(t) = at² + b, onde v(t) é o número de elementos 

vivos no tempo t (meses). Sabendo-se que o último frango morreu quando t = 12 meses após o início 

da experiência, a quantidade de frangos que ainda estava viva no 10° mês é: 

a) 80 

b) 100 

c) 120 

d) 220 

e) 300 
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10. Uma lanchonete vende, em média, 200 sanduíches por noite ao preço de R$ 6,00 cada um. O proprietário 

observa que, para cada R$ 0,10 que diminui no preço, a quantidade vendida aumenta em cerca de 20 

sanduíches. 

 

Considerando o custo de R$ 4,50 para produzir cada sanduíche, o preço de venda que dará o maior 

lucro ao proprietário é:  

a) R$ 5,00  

b) R$ 5,25  

c) R$ 5,50  

d) R$ 5,75 

e) R$ 6,00 
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Gabarito 

 
1. C 

A questão nos diz que a regra para pagamento da multa após o vencimento é de 10 reais + 0,40 centavos 

por dia de atraso, ou seja, ele vai pagar o valor da fatura 500 + o valor fixo da multa que é 10 reais e pagará 

40 centavos a mais por dia de atraso. Logo a função é dada pela fórmula M(x) = 510 + 0,4x. 

 

2. D 

Temos as seguintes informações 

C(x) = Ax + B 

C = custo 

x = número de unidades 

B = custo fixo 

 

Quando você produz 150 unidades, você gasta R$525,00, ou seja: 

525 = a.150+b 

 

Agora, usamos o mesmo princípio para os outros dados: 

700 = a.400 + b 

Por fim, temos o sistema: 

525 150

700 400

a b

a b

= +


= +
  

Resolvendo o sistema, encontramos: 

0,70

420

a

b

=

=
 

Portanto, o Custo fixo é de R$420,00. 

 

3. E 

Como o gráfico é um reta, já sabemos que é uma função do segundo grau. Assim, identificando os pontos 

no gráfico, temos (10,8) e (60,0). No caso a abscissa é T e a ordenada será Cmax.  Usando os pontos para 

formar um sistema, temos: 

8 10

0 60

0,16

9,6

Logo, ( ) -0,16 9,6

a b

a b

a

b

f x x

= +


= +

= −

=

= +
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4. B 

 
 

5. E 

 

 

6. B 

 

 

7. E 
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8. B 

Observe que a função abaixo possui raízes x = 0 e x = 30, pois: 

 
 Logo, a abscissa do ponto A é igual a 30. 

Como os pontos A e B são simétricos com relação ao vértice D, a abscissa de ponto B é igual a 40. 

9. D 

Inicialmente, sabemos que o momento t = 0, isto é, o início da experiência, inclui 720 frangos vivos. Assim:  

  

 Logo após, sabemos que no 12º mês de experiência, isto é, em t = 12, não há mais frangos vivos. Assim:  

  

 A lei da experiência passa a ser definida por:  

 

 No 10º mês, em que t = 10, temos:  

 

 

10. D 
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Função quadrática: construção do gráfico e forma fatorada 
 

Resumo 

 

Gráfico 
Temos que uma função do 2° grau obedece a lei f(x)=ax2+bx+c. Logo para a construção do gráfico devemos 

nos atentar a esta lei, pois é com ela que conseguiremos valores para nosso gráfico, temos também alguns 

detalhes muito importantes que devemos nos atentar: 

 

1. Concavidade. 

Se a>0 a parábola está sorrindo, ou seja, concavidade para cima. 

Se a<0 a parábola está triste, ou seja, concavidade para baixo. 

 

2. Pontos importantes: 

Para a construção de um bom gráfico é necessário que tenhamos a maior quantidade de pontos possíveis, 

porém temos que os seguintes pontos são extremamente necessários . 

• Os pontos onde a parábola corta o eixo x: basta encontrar as raízes, igualando a função a zero. 

• O ponto (0,c), onde c é o termo independente da função. 

• O vértice, que pode ser encontrado através da seguinte fórmula ->  

 

Ex: Contrua o gráfico da seguinte função: 

a) f(x)=x²-3x+2 

 

1. Raízes: A e B são os pontos onde a parábola corta o eixo x. 

(1,0) e (2,0) 

2. O ponto (0,2) (D)  : é o ponto que corta o eixo y. 

3. O vértice (V) : Através da fórmula temos que V=(3/2;-1/4) 
 

 

• Forma fatorada: 

Toda função quadrática pode ser escrita da forma: 

𝑓(𝑥) = 𝑎 . (𝑥 − 𝑥1) . (𝑥 − 𝑥2), sendo x1 e x2 as raízes da equação. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

V 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-funcao-quadratica-construcao-do-grafico-e-forma-fatorada/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios 

 

1. Para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem 

lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar 

o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma 

trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico 

mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, nas simulações realizadas. 

 

Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o 

objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a 

trajetória de B deverá 

a) diminuir em 2 unidades. 

b) diminuir em 4 unidades. 

c) aumentar em 2 unidades. 

d) aumentar em 4 unidades. 

e) aumentar em 8 unidades. 
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2. O morro onde estão situadas as emissoras de TV em Porto Alegre pode ser representado graficamente, 

com algum prejuízo, em um sistema cartesiano, através de uma função polinomial de grau 2 da forma 

y = ax² + bx + c, com a base da montanha no eixo das abscissas. 

 

Para que fique mais adequada essa representação, devemos ter : 

a) a > 0 e b² – 4ac > 0    

b) a > 0 e b² – 4ac < 0      

c) a < 0 e b² – 4ac < 0    

d) a < 0 e b² – 4ac > 0    

e) a < 0 e b² – 4ac = 0    

 

 

3. A parábola, representada na figura ao lado, é o esboço do gráfico de uma função quadrática f(x) = ax² 

+ bx + c. Se a parábola y = 2 – f(x+3) tem vértice V = (p, q) e intersecta o eixo y no ponto P = (0, r), qual 

é o valor (p – q)/r? 

 

a) 1/3    

b) 1    

c) - 1/3    

d) - 1    

e) - 2    



 
 

 

 

4 

Matemática 
 

4. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade à outra seja necessária a construção de um túnel 

com altura e largura iguais a 10 m. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel 

deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como 

apresentado na Figura 1. Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém este arco .Considere 

um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme Figura 2.  

 
A equação que descreve a parábola é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

 

5. O lucro de uma pequena empresa é dado por uma função quadrática cujo gráfico está representado na 

figura abaixo: 

 

Podemos concluir que o lucro máximo é de: 

a) R$ 1280,00    

b) R$ 1400,00    

c) R$ 1350,00    

d) R$ 1320,00    

e) R$ 1410,00   
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6. Uma função quadrática f é dada por f(x) = x² + bx + c, com b e c reais. Se f(1) = −1 e f(2) − f(3) = 1, o 

menor valor que f(x) pode assumir, quando x varia no conjunto dos números reais, é igual a:  

a) −12.  

b) −6.  

c) −10.  

d) −5.  

e) −9. 

 

 

7. Um fazendeiro dispõe de material para construir 60 metros de cerca em uma região retangular, com 

um lado adjacente a um rio. Sabendo que ele não pretende colocar cerca no lado do retângulo adjacente 

ao rio, a área máxima da superfície que conseguirá cercar é: 

a) 430m² 

b) 440m² 

c) 460m² 

d) 470m² 

e) 450 m² 
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8. Em um famoso jogo eletrônico de arremessar pássaros, a trajetória do lançamento corresponde a parte 

de uma parábola, como a da figura. 

 

 

 

Considere que um jogador fez um lançamento de um pássaro virtual cuja trajetória pode ser descrita 

pela função h(x) = - x² + 4x, com x variando entre 0 e 4. 

O gráfico mostra essa trajetória. O ponto de lançamento do pássaro coincide com a origem do plano 

cartesiano. 

 

Analisando o gráfico, é correto afirmar que o pássaro começa a : 

a) cair a partir do ponto (2, 4)    

b) cair a partir do ponto (4, 2)       

c) subir a partir do ponto (2, 4)       

d) subir a partir do ponto (4, 2)       

e) subir a partir do ponto (3, 3)   
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9. Sabendo que a parábola da função real f ( x ) = ax² + bx + c , onde a,b e c são constantes reais, passa 

pelos pontos ( - 3, - 2 ), ( - 1, 2 ) e ( 0 , 7 ), determine o valor de f(1).  

a) 10  

b) 14  

c) 7  

d) -7  

e) -14 

 

 

10. A única fonte de renda de um cabelereiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10,00 por cada serviço 

realizado e atende 200 clientes por mês, mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. 

Ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. 

Para que a renda do cabelereiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de: 

a) 10 reais 

b) 10,50 reais 

c) 11 reais 

d) 15 reais 

e) 20 reais 
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Gabarito 

 
1. C 

 

 

 

2. D 

 

 

3. B 
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4. A 

 

 

5. C 

 

 

6. D 

 

 

7. E 

 

 

8. A 
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9. B 

 

 

10. D 
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Lei dos senos e dos cossenos 
 

Resumo 

 

Lei dos cossenos 

Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, 

menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Ou seja: 

 

 

 

 

 
Lei dos senos 
Seja um triângulo qualquer, com lados a, b e c, que são os lados opostos aos ângulos A, B e C, 

respectivamente. O quociente entre a medida de cada lado e o seno do ângulo oposto a este lado é uma 

constante igual a 2r, em que r é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo, isto é: 

 

 
 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-lei-dos-senos-e-dos-cossenos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=trigonometria-algebrica
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Exercícios 

 

1. Um piso plano é revestido de hexágonos regulares congruentes cujo lado mede 10 cm. 
Na ilustração de parte desse piso, T, M e F são vértices comuns a três hexágonos e representam os 

pontos nos quais se encontram, respectivamente, um torrão de açúcar, uma mosca e uma formiga. 

 

Ao perceber o açúcar, os dois insetos partem no mesmo instante, com velocidades constantes, para 

alcançá-lo. Admita que a mosca leve 10 segundos para atingir o ponto T. Despreze o espaçamento 

entre os hexágonos e as dimensões dos animais. 
A menor velocidade, em centímetros por segundo, necessária para que a formiga chegue ao ponto T 

no mesmo instante em que a mosca, é igual a: 

a) 3,5 

b) 5,0 

c) 5,5 

d) 7,0 

 

2. Para se calcular a distância entre duas árvores , representadas pelos pontos A e B, situados em 

margens opostas de um rio, foi escolhido um ponto C arbitrário, na margem onde se localiza a árvore 

A. As medidas necessárias foram tomadas , e os resultados obtidos foram os seguintes: AC = 70 m,                  

BAC = 62º e ACB = 74º. Sendo cos 28º = 0,88 , sen 74º = 0,96 e sen 44º = 0,70 , podemos afirmar que a 

distância entre as árvores é : 

 

a) 48 metros  

b) 78 metros  

c) 85 metros  

d) 96 metros  
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e) 102 metros 

3. A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele 

se encontra o parque estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua 

proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela 

atividade humana. 

 
A distância do ponto B ao ponto C é de 8 km, o ângulo A mede 45° e o ângulo C mede 75°. Uma maneira 

de estimar quanto do Delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dada pela distância do ponto 

A ao ponto C. Essa distância, em km, é 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

 

4. No triângulo ABC, os lados AC e BC medem 8 cm e 6 cm, respectivamente, e o ângulo A vale 30°. O 

seno do ângulo B vale:  

a) 1/2  

b) 2/3  

c) 3/4  

d) 4/5  
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e) 5/6 

5. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse 

desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 cm, 

um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, 

ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120o. A ponta 

seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do 

compasso está representada pelo ponto A conforme a figura. 

 

Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a 

indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a 

ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. 

 

 

O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 
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6. Uma certa propriedade rural tem o formato de um trapézio como na figura. As bases WZ e XY do 

trapézio medem 9,4 km e 5,7 km, respectivamente, e o lado YZ margeia um rio. Se o ângulo XYZ é o 

dobro do ângulo XWZ, a medida, em km, do lado YZ que fica à margem do rio é: 

 
a) 7,5. 

b) 5,7. 

c) 4,7. 

d) 4,3. 

e) 3,7. 

                                   

 

7. Determine a distância d, em metros, indicada na figura. 

 

a) 50. 

b) 100. 

c) 50 6 . 

d) 100 6 . 

e) 200. 
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8. A caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na 

prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida. Para a prática de uma caminhada, 

uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A, conforme trajeto indicado 

na figura. 

 
 
 

Quantos quilômetros ela terá caminhado, se percorrer todo o trajeto?  

a) 2,29.  

b) 2,33.  

c) 3,16.  

d) 3,50. 

e) 4,80. 

 

 

9. Um grupo de escoteiros pretende escalar uma montanha até o topo, representado na figura abaixo pelo 
ponto D, visto sob ângulos de 40° do acampamento B e de 60° do acampamento A. 

 

 

 

Considerando que o percurso de 160 m entre A e B e realizado segundo um angulo de 30° em relação 

a base da montanha, então, a distância entre B e D, em m, e de, aproximadamente,  

a) 190.  

b) 234.  

c) 260.  

d) 320. 

 

10. Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio e vê, do outro lado do rio, 

o topo do mastro de uma bandeira, ponto B. Com o objetivo de determinar a altura h do mastro, ela 
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anda, em linha reta, 50 m para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Sendo D o 

pé do mastro, avalia que os ângulos BÂC e BCD valem 30°, e o ACB vale 105°, como mostra a figura: 

 
a) 12,5.  

b)  

c) 25,0.  

d)  

e) 35,0. 
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Gabarito 

 
1. D 

Como queremos a distância mínima temos que : 

 

 

Como queremos a velocidade: 

 

 

2. D 

 

 

3. B 

 

 

4. B 
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5. D 

 

 

6. E 

Traçando uma paralela ao lado WX, construímos um triângulo isósceles com os dois ângulos iguais a “b”. 

Logo, o lado YZ possui a mesma medida de 3,7km do outro lado.  

 

 

7. D 

 
𝟑𝟎𝟎

𝐬𝐞𝐧𝟔𝟎º
=

𝐝

𝐬𝐞𝐧𝟒𝟓º
 

 

 

 

8. D 
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9. B 

 

 

10. B 
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Demonstrando no vestibular 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

Exercícios 

 

1. Analise as assertivas que dizem respeito ao trecho a seguir.  
“Não se trata de uma tese nova. Ela foi levantada pela primeira vez em 1985, num livreto do teórico da 

comunicação americano Neil Postman: “Amusing ourselves to death” (Nos divertindo até morrer), 

relembrado por seu filho Andrew em artigo recente ao The guardian.” 

I. O primeiro período é constituído de uma oração absoluta sem sujeito.  

II. Está de acordo com a Norma Gramatical Brasileira a seguinte reescrita: “Não se trata de uma nova 

tese: esta tese foi levantada pela primeira vez em 1985”.  

III. O termo “Neil Postman” classifica-se como agente da passiva, uma vez que é o elemento que 

realiza a ação expressa na locução verbal indicativa de voz passiva.  

IV. O termo “do teórico da comunicação americano” associa-se a um substantivo, especificando-lhe 

o sentido, sendo, portanto, um adjunto adnominal. 

V. O substantivo “livreto” encontra-se flexionado no grau diminutivo sintético para representar uma 

relação de tamanho.  

 
Está correto o que se afirma apenas em:  

a) I e III. 

b) II e IV.  

c) II e III.  

d) IV e V.  
 
 

2. “Um mês depois, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul [...].” 
 

Assinale a alternativa que expressa, na voz passiva, o conteúdo dessa oração. 

a) Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul seria recebida pelos amigos.  

b) Os amigos deveriam ter recebido, um mês depois, uma carta escrita em tinta azul.  

c) Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul foi recebida pelos amigos.  

d) Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos.  

e) Os amigos receberiam, um mês depois, uma carta escrita em tinta azul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-demonstrando-portugues-no-vestibular-questoes-baseadas-na-cobranca-desses-topicos-dos-anos-anteriores-?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
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3. “Em sua teoria da relatividade geral, ele mostrou que a presença de massa (ou de energia) também 

influencia a passagem do tempo, embora esse efeito seja irrelevante em nosso dia a dia”.  

 
Ao se converter o trecho destacado para a voz passiva, o verbo “influencia” assume a seguinte forma:  

a) é influenciada.  

b) foi influenciada.  

c) era influenciada.  

d) seria influenciada.  

e) será influenciada.  

 
 

4. As telas de plasma, o processo digital e a interface com a informática foram dotando a TV de muitos 

outros recursos, até que, bem mais tarde, tivesse que enfrentar a concorrência de outras telas, muito 

menores, portáteis, disponíveis nos celulares, carregados de aplicativos e serviços. Apesar disso, nada 

indica que a curto prazo desapareçam da casa os aparelhos de TV, enriquecidos agora por incontáveis 

dispositivos. 

 
Considerado o trecho acima, em seu contexto, comenta-se apropriadamente: 

a) A forma verbal “tivesse” exprime uma condição, considerada hipotética. 

b) A substituição de “bem mais tarde” por “posteriormente” mantém todos os traços de sentido da 

formulação original. 

c) A palavra destacada em “muitos outros recursos” constitui força de expressão, porque outro 

recurso foi mencionado anteriormente na frase.  

d) Transpondo a frase “As telas de plasma, o processo digital e a interface com a informática foram 

dotando a TV de muitos outros recursos” para a voz passiva, tem-se corretamente a forma verbal 

“foi sendo dotada”. 

e) Em seguida à enumeração de elementos que propiciaram o ganho de recursos para a TV, surge a 

expressão “até que”, anunciando com antecipação que as vantagens agregadas chegariam a seu 

ponto máximo. 
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5.  
 

 

Sobre o termo “Antes da entrevista de emprego”, é correto afirmar:  

a) Complementa o verbo “precisamos”.  

b) Complementa a locução verbal “Precisamos saber”.  

c) Explica a situação temporal do acontecimento apresentado na tira.  

d) Demonstra o que é necessário saber antes da entrevista.  

e) Especifica a circunstância de tempo da locução verbal “precisamos saber”.  
 
 

6. Três teses sobre o avanço da febre amarela 
Como a febre amarela rompeu os limites da Floresta Amazônica e alcançou o Sudeste, atingindo os 
grandes centros urbanos? A partir do ano passado, o número de casos da doença alcançou níveis sem 
precedentes nos últimos cinquenta anos. Desde o início de 2017, foram confirmados 779 casos, 262 
deles resultando em mortes. Trata-se do maior surto da forma silvestre da doença já registrado no país. 
Outros 435 registros ainda estão sob investigação. (...)  

 
Para o infectologista Eduardo Massad, professor da Universidade de São Paulo, o rompimento da 
barragem da Samarco, em Mariana (MG), em 2015, teve papel relevante na disseminação acelerada da 
doença no Sudeste. A destruição do habitat natural de diferentes espécies teria reduzido 
significativamente os predadores naturais dos mosquitos. A tragédia ambiental ainda teria afetado o 
sistema imunológico dos macacos, tornando-os mais suscetíveis ao vírus.  

Nathalia Passarinho. Disponível em: bbb.com. Acessado em: 06/02/2018. Adaptado 

No segundo parágrafo, são apresentadas duas hipóteses acerca da disseminação da febre amarela. A 

marca verbal que evidencia a formulação dessas hipóteses é o uso de: 

a) voz ativa.  

b) modo subjuntivo.  

c) futuro do pretérito.  

d) forma no gerúndio. 
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7. Considere o seguinte parágrafo: 
“É sobre tais alicerces que se edifica o discurso da escassez, afinal descoberta pelas massas. A 

população, aglomerada em poucos pontos da superfície da Terra, constitui uma das bases de 

reconstrução e de sobrevivência das relações locais, abrindo a possibilidade de utilização, ao serviço 

dos homens, do sistema técnico atual.” 

 
A oração reduzida de gerúndio “abrindo a possibilidade de utilização, ao serviço dos homens, do 

sistema técnico atual” retoma como sujeito o seguinte sintagma: 

a) “uma das bases de reconstrução e de sobrevivência das relações locais” 

b) “a população aglomerada em poucos pontos da superfície da Terra” 

c) “descoberta pelas massas” 

d) “o discurso da escassez” 

e) “tais alicerces” 

 
 

8.  

 
Sem alterar o modo verbal, passando os verbos para a primeira pessoa do plural e com as modificações 
necessárias, qual alternativa reescreve o trecho “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais” 
corretamente? 

a) Venhamos para a biometria. Cadastremos nossas digitais.  

b) Venhas para a biometria. Cadastres nossas digitais.  

c) Venha-te para a biometria. Cadastre tu suas digitais.  

d) Venhas para a biometria. Cadastras suas digitais.  

e) Venhamos para a biometria. Cadastrem nossas digitais.  
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9. “Cinco meses após sua detenção, ele não mais espera sair da cadeira. Das suas grades, observa os 

homens que passam na rua. Mal o encaram, amedrontados, apressam o passo”.  

 
Identifique o tempo e o modo verbal dos verbos apresentados no fragmento anterior. 

a) presente do indicativo.  

b) presente do imperativo.  

c) futuro do pretérito do imperativo.  

d) pretérito perfeito do indicativo. 

e) futuro do presente do subjuntivo. 

 
 

10. E-mail no ambiente de trabalho 
T.C., consultor e palestrante de assuntos ligados ao mercado de trabalho, alerta que a objetividade, a 

organização da mensagem, sua coerência e ortografia são pontos de atenção fundamentais para uma 

comunicação virtual eficaz. E, para evitar que erros e falta de atenção resultem em saias justas e 

situações constrangedoras, confira cinco dicas para usar o e-mail com bom senso e organização: 

 
1. Responda às mensagens imediatamente após recebê-las. 

2. Programe sua assinatura automática em todas as respostas e encaminhamentos. 

3. Ao final do dia, exclua as mensagens sem importância e arquive as demais em pastas previamente 
definidas. 

4. Utilize o recurso de “confirmação de leitura” somente quando necessário. 

5. Evite mensagens do tipo “corrente”.  
Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 30 jul. 2012 (fragmento). 

 
O texto apresenta algumas sugestões para o leitor. Esse caráter instrucional é atribuído, principalmente, 

pelo emprego 

a) do modo verbal imperativo, como em “responda” e “programe”. 

b) das marcas de qualificação do especialista, como “consultor” e “palestrante”. 

c) de termos específicos do discurso no mundo virtual. 

d) de argumentos favoráveis à comunicação eficaz. 

e) da palavra “dica” no desenvolvimento do texto.  
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Gabarito 

 

1. D 
Estão incorretas as assertivas [I], [II], [III]. O primeiro período é constituído de uma oração absoluta com 

sujeito indeterminado; Para referir-se a algo já mencionado, utilizam-se os pronomes “esse”, “essa” ou 

“isso”, em vez de “este”, “esta” ou “isto”. O termo “Neil Postman” classifica-se como aposto 

especificativo.  

 

2. D  
Na conversão da voz ativa para a passiva, os termos sintáticos da oração original são modificados: o 

objeto direto da ativa transforma-se em sujeito paciente, o sujeito, em agente da passiva precedido de 

preposição e o verbo principal é acompanhado de auxiliar no mesmo tempo e modo que apresentava na 

voz ativa.  

 

3. A  
Considerando que o verbo “influencia” está no presente do indicativo, ao passa-lo para a voz passiva, 

devemos manter o tempo presente por meio do verbo auxiliar.  

 

4. D  
No contexto, a forma verbal “tivesse” exprime um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido; o termo 

“posteriormente” não manteria a mesma intensidade do texto original; a palavra “outros” não faz 

referência a nenhum termo anteriormente expresso; a expressão “até que” anuncia o momento em que 

a TV com telas irão enfrentar a concorrência de outras muito menores e portáteis, como as dos celulares.  

 

5. E  
O termo “antes da entrevista de emprego” está relacionado à locução verbal “precisamos saber”, 

identificando quando é necessário saber, ou seja, trazendo a circunstância temporal dessa locução.  

 

6. C 
Ao valer-se de construções com o futuro do pretérito, como em “teria reduzido” e “teria afetado”, o autor 

evidencia a formulação de duas hipóteses.  

 

7. B 
O sujeito “abrindo a possibilidade de utilização, ao serviço dos homens, do sistema técnico atual” é “a 

população aglomerada em poucos pontos da superfície da Terra, a qual abre a possibilidade de 

utilização, ao serviço dos homens, do sistema técnico atual.  

 

8. A 

Mantendo os verbos no modo imperativo na primeira pessoa do plural, a frase apresentaria a seguinte 

configuração: “Venhamos para a biometria. Cadastremos nossas digitais.” 

 
9. A  

Os verbos em destaque estão no presente do indicativo porque apresentam ações no momento da fala 

que expressam certeza.  

 

10. A 

O uso do imperativo, nesse caso, configura a função conativa, também conhecida como função apelativa 

da linguagem, cuja finalidade é mobilizar, convencer, persuadir o interlocutor. 
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Verbos: formas nominais 

 

Resumo 

 

Formas nominais 

Infinitivo impessoal: o processo verbal não possui um sujeito específico, ou seja, fala-se da ação por ela 
mesma. 
Ex.: Resolver problemas faz parte da vida adulta. 

 

Infinitivo pessoal: existe um sujeito envolvido na ação, o que a torna pessoal. 
Ex.: Trouxe alguns exercícios para eles resolverem.  

 

Gerúndio: indica uma noção de continuidade ao processo verbal. Muitas vezes, vem acompanhado por um 
verbo auxiliar.  
Ex.: Estou dirigindo.  

Viajando, expandimos nossa visão de mundo.  

 
Particípio: indica uma noção de finalização, conclusão da ação verbal. O particípio aparece nas locuções 
verbais de voz passiva analítica (ser + particípio) e de tempo composto (ter/haver + particípio).  
Ex.: Terminada a festa, os convidados já haviam partido. 

A festa teria acabado por volta das 5 da manjã. 

A reforma educacional deve ser aprovada pelos profissionais da área.  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-verbos-formas-nominais-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
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Exercícios 

 

1. O gerúndio, uma das formas nominais do verbo, está sendo utilizado de maneira adequada em todas 

as alternativas, exceto: 

a) A vida vai passando enquanto estamos ocupados fazendo planos. 

b) Eles estavam sorrindo, brincando e aproveitando o passeio no parque. 

c) Eu vou estar entrando em contato para estar resolvendo o problema. 

d) Ando procurando soluções para meus problemas. 

 

2. “Acesas” é particípio adjetivo de “acender”, verbo chamado abundante, porque possui dupla forma de 

particípio (acendido e aceso). Em abundância, que é geralmente do particípio, em alguns verbos ocorre 

em outras formas. Assim, por exemplo, é o caso de: 

a) coser 

b) olhar 

c) haver 

d) vir 

e) dançar 

 

3. Sobre as formas nominais do verbo, estão corretas as seguintes proposições: 

I. A principal característica do gerúndio é conferir ao verbo uma ideia de continuidade, ou seja, de 

uma ação que ainda está em andamento e que, por isso, não foi finalizada. 

II. Assim como o gerundismo, considerado um vício de linguagem, o gerúndio também deve ser 

evitado. 

III. O infinitivo pessoal é construído sem sujeito porque não faz referência a uma pessoa gramatical. 

Dizemos que essa é a “forma pura” do verbo, tal qual são encontrados nos verbetes de dicionários. 

IV. O infinitivo impessoal é uma peculiaridade linguística e é conhecido também como idiotismo. Sua 

terminação é idêntica à terminação do futuro do subjuntivo, sendo empregado principalmente nas 

orações reduzidas de infinitivo. 

V. Os verbos no particípio irregular serão empregados na voz passiva ao lado dos verbos auxiliares 

“ser” e “estar”. 

VI. Os verbos no particípio regular serão empregados na voz ativa ao lado dos verbos auxiliares “ter” 

e “haver”. 

  

a) II, III e IV. 

b) I, IV e VI. 

c) V e VI. 

d) I, V e VI. 

e) I e III. 
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4. Ela saltou no meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, 

ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado 

luxurioso que a punha ofegante; já correndo de barriga empinada; já recuando de braços estendidos, a 

tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e 

nunca encontra fundo. Depois, como se voltasse à vida soltava um gemido prolongado, estalando os 

dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar os quadris, e em seguida 

sapateava, miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os braços, que dobrava, ora um, ora 

outro, sobre a nuca enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra, titilando.  

AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço, 25ª ed. São Paulo, Ática, 1992, p. 72-3. 

Neste trecho, o efeito de movimento rápido é obtido por verbos empregados no tempo ou modo:  

a) pretérito perfeito do indicativo.  

b) pretérito imperfeito do subjuntivo.  

c) presente do indicativo.  

d) infinitivo.  

e) gerúndio. 
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5. Soneto 

Pálida, à luz da lâmpada sombria 

Sobre o leito de flores reclinada, 

Como a lua por noite embalsamada, 

Entre as nuvens do amor ela dormia! 

 

Era a virgem do mar! na escuma fria 

Pela maré das águas embalada! 

Era um anjo entre nuvens d'alvorada 

Que em sonhos se banhava e se esquecia! 

 

Era mais bela! o seio palpitando... 

Negros olhos as pálpebras abrindo... 

Formas nuas no leito resvalando... 

 

Não te rias de mim, meu anjo lindo! 

Por ti - as noites eu velei chorando, 

Por ti - nos sonhos morrerei sorrindo! 

Álvares de Azevedo 

 

I. Em todas as estrofes, sem exceção, a amada apresenta-se intocavelmente linda na sua etérea 

beleza de virgem adormecida. 

II. No primeiro terceto, o poeta ousa mostrar o erotismo da mulher amada, em movimentos suaves, 

expressos em verbos no gerúndio. 

III. Nas duas primeiras estrofes, com as figuras de EMBALSAMADA e ESCUMA FRIA, já se prenuncia 

um erotismo disfarçado que explode na quarta estrofe. 

IV. O último terceto constitui uma retomada da virgem inacessível, muito bem expresso no vocativo 

do seu primeiro verso. 

V. A anáfora dos dois últimos versos, seguida da antítese, CHORANDO/SORRINDO aponta para a 

entrega sem limites ao único centro da vida do poeta, a mulher amada. 

 

Aponte a alternativa correta sobre a relação do texto com as afirmações anteriores. 

a) Todas as afirmações estão corretas, com exceção da II. 

b) Apenas II e IV estão corretas. 

c) Apenas II, IV e V estão corretas. 

d) Todas as afirmações estão corretas, com exceção da I. 

e) Todas as afirmações estão incorretas, com exceção da I. 
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6. Os diversos tipos de relação sintática entre orações podem ser estabelecidos sem conectivo explícito, 

através das formas de infinitivo, gerúndio ou particípio, como vemos no seguinte exemplo: 

 

"TOMANDO Gilberto Freyre como a linha vertical e Mário de Andrade como a linha horizontal de um 

ângulo reto, teríamos Guimarães Rosa como a hipotenusa fechando o triângulo."  

 

Reconheça o tipo de relação sintática expressa pelo gerúndio destacado no período acima. 

a) conclusão 

b) temporalidade 

c) condicionalidade 

d) mediação 

e) conformidade 

 

 

7. O lema da tropa  

O destemido tenente, no seu primeiro dia como comandante de uma fração de tropa, vendo que alguns 

de seus combatentes apresentavam medo e angústia diante da barbárie da guerra, gritou, com firmeza, 

para inspirar seus homens a enfrentarem o grupamento inimigo que se aproximava: 

- Ou mato ou morro! 

Ditas essas palavras, metade de seus homens fugiu para o mato e outra metade fugiu para o morro. 

 

Considere o seguinte trecho do texto: 

“- Ou mato ou morro! 

Ditas essas palavras, metade de seus homens fugiu para o mato e outra metade fugiu para o morro.” 

 

No fragmento acima, para que houvesse redução de possibilidades interpretativas, do ponto de vista 

morfológico, e manutenção do sentido original desejado pelo tenente, bastaria que ele, ao encorajar 

seus combatentes,  

a) acrescentasse preposições, como, por exemplo, “para”, antes dos substantivos, criando locuções 

adverbiais.  

b) acrescentasse determinantes às palavras, como, por exemplo, o artigo definido “o” antes dos 

substantivos.  

c) conjugasse os verbos pronunciados no tempo presente do modo indicativo.  

d) pronunciasse as palavrar considerando-as como verbos na forma nominal do infinitivo.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6 

Português 
 

8. Envelhecer 

A coisa mais moderna que existe nessa vida   

é envelhecer  

A barba vai descendo e os cabelos vão   

caindo pra cabeça aparecer  

Os filhos vão crescendo e o tempo vai   

dizendo que agora é pra valer  

Os outros vão morrendo e a gente   

aprendendo a esquecer  

 

Não quero morrer pois quero ver  

Como será que deve ser envelhecer  

Eu quero é viver pra ver qual é  

E dizer venha pra o que vai acontecer 

(...) 

Arnaldo Antunes. Disponível em https://www.vagalume.com.br/arnaldoantunes/envelhecer.html. Acesso: 22/9/17. 

Sobre as locuções verbais presentes na primeira estrofe da canção (“vai descendo”, “vão caindo”, “vão 

crescendo”, “vai dizendo”, “vão morrendo”), NÃO é lícito afirmar que:  

a) nestas locuções verbais formadas com o verbo “ir”, é comum que elas expressem algo que 

ocorrerá antes do momento da fala.  

b) são locuções formadas pelo verbo auxiliar “ir” somado a um verbo principal no gerúndio.  

c) o último verbo destas locuções representa a ação que se quer expressar, enquanto o primeiro 

verbo exprime o modo e o tempo em que ela se realiza. 

d) o verbo auxiliar, além de expressar o modo e o tempo em que a ação se realiza, faz também 

referência à duração da ação verbal. 

 

 

9. Mantendo o sentido do trecho em destaque, assinale a alternativa que reescreve corretamente o 

período sem a utilização de verbos no gerúndio.    

 

“Tendo yang atingido seu clímax, retira-se em favor do yin; tendo o yin atingido seu clímax, retira-se em 

favor do yang”.  

 

a) A partir do momento em que o yang atinge seu clímax, retira-se em favor do yin; quando o yin atinge 

o seu clímax, retira-se em favor do yang.  

b) Quando o yang atingindo seu clímax, retira-se em favor do yin, o yin atingindo seu clímax, retira-se 

em favor do yang.  

c) A partir do momento em que o yang atingisse seu clímax, retisasse em favor do yin; quando o yin 

atingisse o seu clímax, retirasse em favor do yang. 

d) Quando o yang atingirá seu clímax, retirar-se-á em favor do yin; quando o yin atingirá o seu clímax, 

retirar-se-á em favor do yang.  
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10. Ode no Cinquentenário do Poeta Brasileiro  

(...)  

Certamente não sabias  

que nos fazes sofrer.  

 

É difícil de explicar  

esse sofrimento seco (...)  

 

Não é o canto da andorinha, debruçada nos telhados da  

Lapa, anunciando que tua vida passou à toa, à toa.  

Não é o médico mandando exclusivamente tocar um  

tango argentino,  

diante da escavação no pulmão esquerdo e do pulmão  

direito infiltrado.  

Não são os carvoeirinhos raquíticos voltando encara pitados 

nos burros velhos.  

Não são os mortos do Recife dormindo profundamente  

na noite.  

Nem é tua vida, nem a vida do major veterano da guerra  

do Paraguai,  

a de Bentinho Jararaca 

ou a de Christina Georgina Rossetti: 

és tu mesmo, é tua poesia,  

tua pungente, inefável poesia,  

ferindo as almas, sob a aparência balsâmica,  

queimando as almas, fogo celeste, ao visitá-las;  

é o fenômeno poético, de que te constituíste o  

misterioso  

portador  

e que vem trazer-nos na aurora o sopro quente dos  

mundos,  

das amadas exuberantes e das situações exemplares que  

não suspeitávamos. 

 

O trecho acima integra o poema “Ode no Cinquentenário do Poeta Brasileiro”, da obra Sentimento do 

Mundo de Carlos Drummond de Andrade. Dele NÃO É CORRETO afirmar que  

a) utiliza construção que se faz por um jogo antitético consubstanciado por significativo uso de 

anáforas.  

b) indicia a figura do poeta Manuel Bandeira, objeto da Ode (homenagem), pelas citações de 

expressivos poemas que conformam seu universo estético.  

c) revela que o que importa não são os poemas nas particularidades de seus temas, mas o fenômeno 

poético mesmo em sua essência e que faz do poeta seu misterioso portador.  

d) apresenta uma quebra do ritmo poético motivada pelo uso reiterado do gerúndio e pela ausência 

de correlação sintática entre as orações que se mostram propositalmente incompletas. 
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Gabarito 

 

1. C 

A alternativa traz a representação de um vício de linguagem conhecido como gerundismo. O gerundismo 

é o uso inadequado do gerúndio, visto que é transformado, desnecessariamente, um verbo conjugado 

em um gerúndio.  

 

2. C 

Os verbos “coser”, “olhar”, “vir” e “dançar” não são considerados verbos abundantes, pois somente 

podem ser conjugados no particípio regular: “cosido”, “olhado”, “visto” e “dançado”. Já o verbo haver é 

considerado abundante porque admite as duas formas, havemos/hemos, muito embora não estejam no 

particípio (forma em que usualmente encontramos os verbos abundantes), mas sim no presente do 

indicativo. É importante ressaltar que a segunda forma, “hemos”, é pouco utilizada na língua portuguesa. 

 

3. D 

II. O gerúndio, a forma nominal, não deve ser confundido com o gerundismo, considerado um vício de 

linguagem. O uso do gerúndio não deve ser abolido, mas sim o uso sistemático do gerundismo em 

construções que deveriam apresentar apenas um único verbo ou uma locução verbal sem um verbo no 

gerúndio. 

III. O infinitivo impessoal é construído sem sujeito porque não faz referência a uma pessoa gramatical. 

Dizemos que essa é a “forma pura” do verbo, tal qual são encontrados nos verbetes de dicionários.  

IV. O infinitivo pessoal é uma peculiaridade linguística e é conhecido também como idiotismo. Sua 

terminação é idêntica à terminação do futuro do subjuntivo, sendo empregado principalmente nas 

orações reduzidas de infinitivo. 

 

4. E 

A forma nominal de gerúndio normalmente configura ideia de movimento e/ou continuidade de uma ação. 

 

5. C 

As próprias afirmativas se justificam. I está errada porque há um certo erotismo logo a primeira estrofe 

de forma suave, III está errada porque não há uma explosão de erotismo, ele acontece de forma sutil.   

 

6. C 

Nesse caso, “tomando” é igual a forma verbal “se tomássemos”. 

 

7. D 

O uso de preposições alteraria o sentido do período; seriam apenas alternativas para a fuga. O uso de 

artigos também alteraria o sentido do período, indicando substantivos. As formas já estão conjugadas 

no presente do indicativo, logo não expressaria o desejo do tenente. Assim, ao preferir as formas verbais 

no infinitivo, o tenente daria ordens mais claras a respeito do seu desejo.  

 

8. A 

A locução formada pelo verbo “ir” indica ação futura. As demais alternativas estão corretas.  
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9. A  

A alternativa que reescreve e mantém o sentido da frase é a alternativa A, vistro que substituiu a forma 

no gerúndio “tendo”. Assim a frase fica: “Quando (A partir do momento em que o) yang atinge seu clímax, 

retira-se em favor do yin; quando (a partir do momento em que) o yin atinge o seu clímax, retira-se em 

favor do yang”. 

 

10. D 

O uso reiterado do gerúndio não deixa também de dar cadência à sequência dos versos. Nessas orações 

com gerúndio, há correlação sintática entre a oração subordinada reduzida de gerúndio e a principal. O 

conjunto desses períodos iniciados pelo advérbio não justapõe elementos temáticos de diversos poemas 

do home na geado: Manuel Bandeira. 
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Balanceamento redox 
 

Resumo 

 

Método da oxido-redução 

O método das tentativas em algumas reações redox não é muito prático, veja um passo-a-passo de como 

equilibrar esse tipo de reação: 

 

1. Determinar o nox dos elementos na equação; 

2. Identificar os elementos que sofreram oxidação e redução, encontrando a variação de nox de cada um 

(ex.: se um elemento tinha nox +2 e passou para +4, sua variação será igual a 2). 

3. Multiplicar o valor de cada variação encontrada pelo número de átomos dos elementos que sofreram a 

variação. 

Obs1: Se os valores forem múltiplos (ex.: 9 e 6), devemos simplificá-los (9÷3, 6÷3). 

4. O valor da variação total do elemento que sofreu oxidação deve ser transportado para onde houve 

redução e vice-versa. 

Obs2: A substância que deve receber o coeficiente é aquela que possui o maior número de átomos que 

efetivamente se oxidaram ou reduziram. 

5. Terminar o balanceamento pelo método da tentativa. 

 

Veja o exemplo: 

 

O nox do nitrogênio era +5 e diminuiu para +2, ou seja, ele reduziu e sua variação será de 3. 

O nox do fósforo era 0 e aumentou para +5, portanto, ele oxidou. Sua variação será de 5. 

Temos 1 átomo de N, então, 1 x 3 = 3 (variação total). 

Temos 4 átomos de P, então, 4 x 5 = 20 (variação total). 

 

Agora é só colocar a total do N na frente do P que tiver maior número de átomos e a total do P na frente do N 

que tiver maior número de átomos (como, neste caso, o N dos reagentes tem o mesmo número do N dos 

produtos, colocamos o coeficiente na frente dos dois). Teremos, então: 

 

Por fim faremos o balanceamento pelo método das tentativas.Se temos 12 P nos reagentes, devemos ter o 

mesmo nos produtos. Para isso, vamos colocar 12 na frente do H3PO4. Por fim, ficamos com 68 átomos de 

O nos produtos, clocando o 8 na frente da água igualamos as quantidades de oxigênio tanto nos produtos 

quanto nos reagentes. Pronto, sua equação já está balanceada. 

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-balanceamento-redox/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=reacoes-de-oxirreducao
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Exercícios 

 

1. O cobre é uma substância que possui elevado potencial de redução e no seu estado metálico sofre 

pouco em termos de oxidação frente a ácidos, não sendo oxidado pela maioria deles. Todavia, ele é 

oxidado na presença de ácido nítrico, conforme mostra a equação não balanceada de uma das 

possíveis reações: 

(s) 3(aq) 3 2(aq) (g) 2 ( )Cu HNO Cu(NO ) NO H O+ → + +  

 

Após o balanceamento da equação com os coeficientes estequiométricos (menores números inteiros) 

a soma destes coeficientes será igual a  

a) 14    

b) 18    

c) 20    

d) 24    

e) 26    

   

 

2. A respeito da equação iônica de oxirredução abaixo, não balanceada, são feitas as seguintes 

afirmações: 

2
3 3 2 4 2IO HSO I SO H H O− − − ++ → + + +  

 

I. a soma dos menores coeficientes inteiros possível para o balanceamento é 17. 

II. o agente oxidante é o ânion iodato. 

III. o composto que ganha elétrons sofre oxidação. 

IV. o Nox do enxofre varia de +5 para +6. 

 

Das afirmações acima, estão corretas somente  

a) II e III.    

b) I e II.    

c) I e III.    

d) II e IV.    

e) I e IV.    
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3. O cobre metálico pode ser oxidado por ácido nítrico diluído, produzindo água, monóxido de nitrogênio 

e um sal (composto iônico). A reação pode ser representada pela seguinte equação química (não 

balanceada): 

(s) 3(aq) 2 ( ) (g) 3 2(aq)Cu HNO H O NO Cu(NO )+ → + +  

 

A soma dos coeficientes estequiométricos (menores números inteiros) da equação balanceada, o 

agente redutor da reação e o nome do composto iônico formado são, respectivamente,  

a) 18; Cu;  nitrato de cobre I.    

b) 20; Cu;  nitrato de cobre II.    

c) 319; HNO ;  nitrito de cobre II.    

d) 18; NO;  nitrato de cobre II.    

e) 20; Cu;  nitrato de cobre I.    

   

 

4. Íons 2Fe +  podem ser quantificados em uma reação de oxi-redução com íons 4MnO−  padronizado em 

meio ácido. Uma vez balanceada a equação química abaixo, a soma dos menores coeficientes 

estequiométricos inteiros dos reagentes é: 

 

2 2 3
4(aq) (aq) (aq) (aq) 2 (aq)MnO Fe H Mn H O Fe− + + + ++ + → + +  

a) 10    

b) 3    

c) 14    

d) 5    

e) 6  

 

5. As fosfinas, 3PH ,  são precursoras de compostos empregados na indústria petroquímica, de mineração 

e hidrometalurgia. Sua obtenção é feita a partir do fósforo elementar, em meio ácido, sob elevada 

pressão, e a reação se processa de acordo com 

4 2 3 3 4P H O PH H PO+ → +  

A soma dos menores valores inteiros dos coeficientes estequiométricos dessa equação corretamente 

balanceada é igual a  

a) 10.     

b) 11.     

c) 15.     

d) 22.     

e) 24.     
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6. A reação do iodato de potássio com bissulfito de sódio, em meio aquoso pode ser representada na sua 

forma iônica, sem os íons espectadores, como segue: 

2
3 (aq) 3 (aq) (aq) 4 (aq) (aq)IO HSO I SO H− − − − ++ → + +  

 

No balanço de massa e no balanço de carga com os menores coeficientes inteiros, a relação entre as 

quantidades, em mol, da espécie oxidante e da espécie redutora é de:  

a) 1:1    

b) 1:2    

c) 1:3    

d) 2:1    

e) 2:3    

   

 

7. Três substâncias são de fundamental importância nas estações de tratamento de água (ETA): 

hipoclorito de sódio (NaC O),  hipoclorito de cálcio 2[Ca(C O) ]  e cloro gasoso 2(C ),  que são 

utilizadas como agente bactericida e são adicionadas à água durante o processo de tratamento. Essas 

substâncias liberam o íon hipoclorito 1(C O )−  que é responsável pela eliminação das bactérias. O 

hipoclorito pode ser determinado em laboratório pela adição de iodeto em meio ácido, como mostra a 

reação abaixo: 

1 1 1 1
2 2C O + I + H C + I  + H O− − + −→  

 

Assinale a alternativa correta quanto a essa reação.  

a) O íon 1C O −  sofre oxidação.    

b) Depois de equilibrada a soma dos menores números inteiros dos coeficientes do 1I −  e da 2H O  é 

3.    

c) O 2I  é o agente redutor.    

d) O 1H +  sofre oxidação.    

e) O 1I −  é o agente oxidante.    
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8. O fósforo branco (P4) é uma substância muito empregada para finalidades bélicas, na confecção de 

bombas incendiárias e granadas luminosas. Ele é obtido pelo aquecimento, em forno elétrico, de 

fosfato de cálcio, areia e coque. A equação química (não balanceada) é:  

 
Ca3 (PO4 )2 + SiO2 + C → CaSiO3 + CO + P4 

 
Os coeficientes estequiométricos da equação, respectivamente, são:  

a) 1, 3, 2, 3, 2 e 1  

b) 2, 6, 10, 6, 8 e 1  

c) 1, 3, 5, 3, 5 e 1  

d) 2, 6, 10, 6, 10 e 1 

e) 4, 12, 20, 12, 10 e 1 

 
 

9. O peróxido de hidrogênio dissolvido em água é conhecido como água oxigenada. O H2O2 é um agente 

oxidante, mas pode também atuar como agente redutor, dependendo da reação. Na equação  

 
KMnO4 (aq) + H2O2 (aq) + H2SO4 (aq) → MnSO4 (aq) + K2SO4 (aq) + O2 (g) + H2O (l) 

 
a soma dos coeficientes estequiométricos, após o balanceamento, e o agente oxidante são:  

a) 26 e KMnO4  

b) 24 e KMnO4  

c) 26 e H2O2  

d) 24 e H2O2  

e) 23 e O2 

 
 

10. x IO3
1- + 5 HSO3

1- →gH2O + y H1+ + I2 + w SO4
2-  

 
A equação iônica acima representa a obtenção de iodo por meio da reação de iodato de sódio com 

bissulfito de sódio, a respeito da qual se fazem as afirmações:  

 
I. Os valores dos coeficientes do balanceamento x, y e w são, respectivamente, 2, 5 e 5.  

II. O número de oxidação do iodo varia de +5 para zero.  

III. O enxofre, no bissulfito, é oxidado.  

IV. A soma dos menores coeficientes inteiros do balanceamento é igual a 17.  
 

Das afirmações feitas, estão corretas:  

a) I, II, III e IV.  

b) II, III e IV, somente.  

c) I e II, somente.  

d) III e IV, somente.   

e) I e IV, somente.  
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Gabarito 

 

1. C 

Teremos: 

3 2

(s) 3(aq) 3 2(aq) (g) 2 ( )

oxidação

redução

0 2

5 2

0 2

3Cu 3Cu(NO )

5 2

2NO

(s) 3(aq) 3 2(aq) (g) 2 ( )

Cu HNO Cu(NO ) NO H O

0 2

5 2

Cu Cu 2e

N 3e N

3Cu 3Cu 6e

2N 6e 2N

Então,

3Cu 8HNO 3Cu(NO ) 2NO 4H O

+ −

+ − +

+ −

+ − +

+ → + +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→+

+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→+

→ +

+ →

→ +

+ →

+ → + +

Soma 3 8 3 2 4 20= + + + + =

   

 

2. B 

Teremos: 

I e II estão corretas.  

O composto que ganha elétrons sofre redução. 

O Nox do enxofre varia de +4 para +6. 

 

2
3 3 2 4 2

agente agente
oxidante redutor

5
2

4 6

2IO 5HSO 1I 5SO 3H 1H O

2I 10e I (redução)

5S 5S 10e (oxidação)

− − − +

+ −

+ + −

+ → + + +

+ →

→ +

 

Soma dos coeficientes: 2 + 5 + 1 + 5 + 3 + 1 = 17.   

 

3. B 

(s) 3(aq) 2 ( ) (g) 3 2(aq)
5 2 2

zero

0 2

5 2

Cu H N O H O N O Cu(NO )

Cu Cu 2e (oxidação)

N 3e N (redução)

+ + +

+ −

+ − +

+ → + +

→ +

+ →

 

Igualando a quantidade de elétrons, vem: 

0 2

5 2

3 Cu 3Cu 6e (oxidação)

2N 6e 2 N (redução)

+ −

+ − +

→ +

+ →
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Então: 

Nitrato deAgente
cobre IIredutor

(s) 3(aq) 2 ( ) (g) 3 2(aq)
3 Cu 8HNO 4H O 2 NO 3Cu(NO )

Soma 3 8 4 2 3 20

+ → + +

= + + + + =

   

 

4. C 

Balanceamento por redox: 

2 2 3
4(aq) (aq) 2

7 22 3(aq)(aq) (aq)

7 2

2 3

7 2

2 3

2 2 3
4 (aq) (aq) (aq) (aq) 2 (aq)

MnO Fe H Mn H O Fe

Mn 5e Mn (redução) ( 1)

Fe Fe 1e (oxidação) ( 5)

1Mn 5e 1Mn

5Fe 5Fe 5e

1MnO 5Fe 8H 1Mn 4H O 5Fe

Soma dos me

− + + + +

+ ++ +

+ − +

+ + −

+ − +

+ + −

− + + + +

+ + → + +

+ → 

→ + 

+ →

→ +

+ + → + +

nores coeficientes estequiométricos dos reagentes 1 5 8 14= + + =

   

 

5. D 

Teremos: 

0 3 3 3 5 8

4 2 3 3 4

0 3

0 5

0 3

0 5

4 2 3 3 4

P H O P H H P O

P 3e P (redução) ( 5)

P P 5e (oxidação) ( 3)

5P 15e 5P (redução)

3P 3P 15e (oxidação)

2P 12H O 5PH 3H PO

Soma 2 12 5 3 22

− + + + −

− −

+ −

− −

+ −

+ → +

+ → 

→ + 

+ →

→ +

+ → +

= + + + =
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6. C 

Teremos: 

oxidante redutor

2
3 (aq) 3 (aq) (aq) 4 (aq) (aq)IO HSO I SO H

5

− − − − ++ → + +

+ 1 (redução do iodo)

4

−

+

5 1

4 6

5 1

4 6

2
3 (aq) 3 (aq) (aq) 4 (aq) (aq)

3 (aq) 3 (aq)

6 (oxidação do enxofre)

I 6e I

S S 2e

I 6e I

3S 3S 6e

Então :

1IO 3 HSO 1I 3SO 3H

1IO : 3 HSO

1: 3

+ − −

+ + −

+ − −

+ + −

− − − − +

− −

+

+ →

→ +

+ →

→ +

+ → + +

   

 

7. B 

Teremos: 

− − + −

+ − −

− −

− − + −

→

+ − − − − − − − − − −

− − − − − − − − −

+ →

→ +

→

= − → = −

1 1 1 1
2 2

2

1 1 1 1
2 2

C O + I + H C + I  + H O

( 1) ( 1) (redução)

( 1) (0) (oxidação)

C 2e C (redução)

2I I 2e (oxidação)

Então,

1C O + 2I + 2H 1C + 1I  + 1H O

(soma das cargas 1) (soma das cargas 1)

   

 

8. D 
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9. A 

KMnO4 (aq) +   H2O2 (aq) +   H2SO4 (aq) →   MnSO4 (aq) + K2SO4 (aq) +   O2 (g) +   H2O (l)  

        + 7    -----------------------------------------------     + 2 

                                        Redução - Δ = 5 . 1 = 5 

                                             

                                         -1     -----------------------------------------------------------       0 

                                                                         Oxidação - Δ = 1 . 2 = 2  

 

2 KMnO4 (aq) + 5 H2O2 (aq) + 3 H2SO4 (aq) → 2 MnSO4 (aq) + K2SO4 (aq) + 5 O2 (g) + 8 H2O (l)  

 

Como o Mn sofre redução, o KMnO4 é o agente oxidante 

 

10. B 

x IO3
1- + 5 HSO3

1- →gH2O + y H1+ + I2 + w SO4
2-  

II. Verdadeiro 

IO3
1-  nox(Iodo) = +5 

I2 nox(Iodo) = 0 

III.  Verdadeiro 

HSO3
1- : NOX(S) =+4 

SO4
2- : NOX(S) = +6 , logo, sofre oxidação 

IV. Verdadeiro 

2 IO3
1- + 5 HSO3

1- →H2O + 3 H1+ + I2 + 5 SO4
2-  Soma = 17 
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Relações numéricas 

 

Resumo 

 

Unidade de massa atômica 

A unidade de massa atômica é uma unidade de medida de massa utilizada para expressar a massa de 

partículas atômicas. Ela é definida como 1/12 da massa de um átomo de carbono-12 em seu estado 

fundamental. 

 

Massa atômica 

A massa atômica de um elemento é a média da sua massa e ocorrência dos seus isótopos na natureza. A 

massa atômica do átomo é expressa em u. 

 

 

 

A = massa do isótopo 

P = % de ocorrência do Isótopo 

P1 + P2 + … + Pn = 100% 

 

Ex.: 

B10 ocorrência 20% 

B11 ocorrência 80% 

 

MA = (10 × 20 + 11 × 80) / 100% 

MA = 10,8u 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_medida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono-12
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Número de massa 

O número de massa de um elemento é dado pelo somatório da quantidade de prótons ou número atômico, 

com os de nêutrons existentes no núcleo. 

A = p + n  ou  A = Z + n 

 

Massa molecular 

A massa molecular corresponde à soma das massas atômicas dos elementos que compõem uma 

determinada substância. 

Massa molecular = ΣMA 

 

Ex.: Dadas as massas atômicas: Ca = 40u, H = 1u, S = 32u, O = 16, C = 12u. 

H2SO4 = 2 + 32 + 64 = 98u 

CaCO3 = 40 + 12 + 48 = 100u 

 

Número de avogadro 

O número de Avogadro é a quantidade de entidades elementares (átomos, elétrons, íons, moléculas) 

presentes em 1 mol de qualquer substância. 

1 mol = 6,02 x 1023 unidades elementares 

 

Massa molar 

É a massa em gramas presente em 6,02 x 1023 unidades elementares de determinada espécie, ou seja, a 

massa presente em 1 mol de qualquer substância. Numericamente as massas atômica e molar são iguais. 

 

Ex.:  1 mol O2 = 6,02 x 1023 moléculas de O2 = 32g de massa molar 

1 mol H2SO4 = 6,02 x 1023 moléculas de H2SO4 = 98g de massa molar 

1 mol Fe = 6,02 x 1023 átomos de Fe = 56g de massa molar 

 

Volume molar 

O volume molar é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. 

 

Volume molar nas CNTP 

1 mol = 22,4 litros 

 

CNTP = Condições normais de temperatura e pressão, Em que a pressão é igual a 1 atm e a temperatura é de 

273 K (0ºC). 

Para provarmos que 1 mol de qualquer gás nas CNTP ocupa o volume de 22,4L, podemos jogar tais valores 

na equação de Clapeyron. 

P . V = n . R . T 

Onde: P = pressão (atm) 

V = volume (litros) 

n = número de mol 

R = constante dos gases (valor = 0,082 L.atm.K-1.mol-1) 

T = temperatura (Kelvin) 
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Para gases nas CNTP: 

P . V = n . R . T 

1 . V = 1 . 0,082 . 273 

V = 22,4L 

 

Importante! 

CATP = Condições Ambientais de Temperatura e Pressão, em que a pressão também é de 1 atm, mas a 

temperatura é de 298 K (25 ºC), o volume molar passa a ser 25 L, ou seja, 1 mol = 25 litros. 

 

P . V = n . R . T 

1 . V = 1 . 0,082 . 298 

V = 25L 

 

Ex.:  Nas CNTP: 

1 mol O2 = 22,4L 

2 mol O2 = 44,8L 

½ mol N2 = 11,2L 

 

 

Volume molar fora das CNTP 

Para calcular os volumes molares fora das CNTP, utilizamos a equação de Clapeyron. 

 

P . V = n . R . T 

Onde: P = pressão (atm) 

V = volume (litros) 

n = número de mol 

R = constante dos gases (valor = 0,082 L . atm . K-1 . mol-1) 

T = temperatura (Kelvin) 

 

Ex.: Qual o volume ocupado por 1 mol de O2 a 2 atm e 100k. 

P . V = n . R . T 

2 . V = 1 . 0,082 . 100 

V = 16,4L de O2 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-relacoes-numericas-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=relacoes-numericas
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Exercícios 

 

1. A vitamina E tem sido relacionada à prevenção ao câncer de próstata, além de atuar como antioxidante 

para prevenir o envelhecimento precoce. A dose diária recomendada para uma pessoa acima de 19 

anos é de 15 mg.  

Considerando-se que, em alguns suplementos alimentares, existam 200,105 10  moléculas da 

vitamina E, por comprimido, fórmula molecular 29 50 2C H O ,  e que o número de Avogadro é 

23 16 10 mol ,−  o número de comprimidos que deve ser consumido em um mês (30 dias) para manter 

a dose recomendada diária é cerca de  

a) 30 comprimidos.    

b) 45 comprimidos.    

c) 60 comprimidos.    

d) 15 comprimidos.    

e) 120 comprimidos. 

  

 

2. Lucy caiu da árvore 

Conta a lenda que, na noite de 24 de novembro de 1974, as estrelas brilhavam na beira do rio 

Awash, no interior da Etiópia. Um gravador K7 repetia a música dos Beatles “Lucy in the Sky with 

Diamonds”. Inspirados, os paleontólogos decidiram que a fêmea AL 288-1, cujo esqueleto havia sido 

escavado naquela tarde, seria apelidada carinhosamente de Lucy. 

Lucy tinha 1,10 m e pesava 30 kg. Altura e peso de um chimpanzé. 1Mas não se iluda, Lucy não 

pertence à linhagem que deu origem aos macacos modernos. Ela já andava ereta sobre os membros 

inferiores. Lucy pertence à linhagem que deu origem ao animal que escreve esta crônica e ao animal 

que a está lendo, eu e você. 

Os ossos foram datados. Lucy morreu 3,2 milhões de anos atrás. Ela viveu 2 milhões de anos 

antes do aparecimento dos primeiros animais do nosso gênero, o Homo habilis. A enormidade de 3 

milhões de anos separa Lucy dos mais antigos esqueletos de nossa espécie, o Homo sapiens, que 

surgiu no planeta faz meros 200 mil anos. Lucy, da espécie Australopithecus afarensis, é uma 

representante das muitas espécies que existiram na época em que a linhagem que deu origem aos 

homens modernos se separou da que deu origem aos macacos modernos. 2Lucy já foi chamada de elo 

perdido, o ponto de bifurcação que nos separou dos nossos parentes mais próximos. 

Uma das principais dúvidas sobre a vida de Lucy é a seguinte: ela já era um animal terrestre, 

como nós, ou ainda subia em árvores? 

3Muitos ossos de Lucy foram encontrados quebrados, seus fragmentos espalhados pelo chão. 

Até agora, se acreditava que isso se devia ao processo de fossilização e às diversas forças às quais 

esses ossos haviam sido submetidos. Mas os cientistas resolveram estudar em detalhes as fraturas. 
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As fraturas, principalmente no braço, são de compressão, aquela que ocorre quando caímos de 

um local alto e apoiamos os membros para amortecer a queda. Nesse caso, a força é exercida ao longo 

do eixo maior do osso, causando um tipo de fratura que é exatamente o encontrado em Lucy. Usando 

raciocínios como esse, os cientistas foram capazes de explicar todas as fraturas a partir da hipótese 

de que Lucy caiu do alto de uma árvore de pé, se inclinou para frente e amortizou a queda com o braço. 

4Uma queda de 20 a 30 metros e Lucy atingiria o solo a 60 km/h, o suficiente para matar uma 

pessoa e causar esse tipo de fratura. Como existiam árvores dessa altura onde Lucy vivia e muitos 

chimpanzés sobem até 150 metros para comer, uma queda como essa é fácil de imaginar. 

A conclusão é que Lucy morreu ao cair da árvore. E se caiu era porque estava lá em cima. E se 

estava lá em cima era porque sabia subir. Enfim, sugere que Lucy habitava árvores. 

Mas na minha mente ficou uma dúvida. Quando criança, eu subia em árvores. E era por não 

sermos grandes escaladores de árvores que eu e meus amigos vivíamos caindo, alguns quebrando 

braços e pernas. Será que Lucy morreu exatamente por tentar fazer algo que já não era natural para 

sua espécie? 

Fernando Reinach. Adaptado de O Estado de S. Paulo, 24/09/2016.  

 

A técnica de datação radiológica por carbono-14 permite estimar a idade de um corpo, como o de Lucy, 

que apresentava 121,2 10  átomos de carbono-14 quando viva. 

Essa quantidade, em mols, corresponde a:  

a) 2,0 x 10-12       

b) 2,0 x 10-11    

c) 5,0 x 10-11    

d) 5,0 x 10-12    

e) 5,0 x 10-13 
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3. Os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo e o gás natural, geram um sério problema ambiental, 

devido à liberação de dióxido de carbono durante o processo de combustão. O quadro apresenta as 

massas molares e as reações de combustão não balanceadas de diferentes combustíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando a combustão completa de 58 g  de cada um dos combustíveis listados no quadro, a 

substância que emite mais 2CO  é o   

a) etano.    

b) butano.     

c) metano.     

d) propano.    

e) acetileno.     

   

 

4. Atletas de levantamento de peso passam pó de magnésio (carbonato de magnésio) em suas mãos 

para evitar que o suor atrapalhe sua performance ou, até mesmo, cause acidentes. Suponha que, em 

uma academia especializada, o conjunto de atletas utilize 168,8 g  de pó de magnésio por dia. 

A massa mais aproximada de Mg,  em kg,  associada à compra de pó de magnésio, para 30  dias de 

uso, é  

a) 0,05.     

b) 0,21.     

c) 1,46.     

d) 2,92.     

   

 

 

 

 

 

 

Combustível Massa molar (g mol)  Reação de combustão (não balanceada) 

Metano 16  4(g) 2(g) 2(g) 2 (g)CH O CO H O+ → +  

Acetileno 26  2 2(g) 2(g) 2(g) 2 (g)C H O CO H O+ → +  

Etano 30  2 6(g) 2(g) 2(g) 2 (g)C H O CO H O+ → +  

Propano 44  3 8(g) 2(g) 2(g) 2 (g)C H O CO H O+ → +  

Butano 58  4 10(g) 2(g) 2(g) 2 (g)C H O CO H O+ → +  
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5. Mol é a quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quantos são os átomos do 

isótopo 12C  contidos em 312 10 kg−  de 12C.  

Uma massa de 44 g  de 2CO  corresponde a 1,0 mol  de 2CO  e ocupa, nas CNTPs, um volume fixo de 

22,4 L.  Desse modo, assinale a alternativa que apresenta, aproximadamente, o volume ocupado por 

188 g  de gás carbônico 2(CO ).   

a) 90 L.     

b) 80 L.     

c) 44 L.     

d) 96 L.     

e) 22 L.     

   

 

6. Em momentos de estresse, as glândulas suprarrenais secretam o hormônio adrenalina, que, a partir da 

aceleração dos batimentos cardíacos, do aumento da pressão arterial e da contração ou relaxamento 

de músculos, prepara o organismo para a fuga ou para a defesa. 

 

 

 

Dados: 

1M (g mol ): H 1; C 12; N 14; O 16.− = = = =  

Fórmula molecular da adrenalina: 9 13 3C H NO .  

Qual é o valor da massa molar (em 1g mol )−  desse composto?  

a) 169.     

b) 174.     

c) 177.     

d) 183.     

e) 187.     
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7. A massa de 3 átomos de carbono 12 é igual à massa de 2 átomos de um elemento X. Pode-se dizer, 

então, que a massa atômica de X, em u, é:  

a) 12  

b) 36  

c) 24  

d) 3  

e) 18 

 

 

8. A falta de vitamina B1 (C12H18ON4SCl2) provoca falta de apetite, crescimento retardado e beribéri 

(enfraquecimento e desgoverno das pernas). Sua massa molecular é:  

a) 457  

b) 337  

c) 207  

d) 257  

e) 280 

 
 

9. Para atrair machos para acasalamento, muitas espécies fêmeas de insetos secretam compostos 

químicos chamados feromônios. Aproximadamente 10−12g de tal composto de fórmula C19H38O deve 

estar presente para que seja eficaz. Quantas moléculas isso representa?  

a) 2 ∙ 109 moléculas  

b) 3 ∙ 109 moléculas  

c) 1010 moléculas  

d) 4 ∙ 109 moléculas  

e) 8 ∙ 109 moléculas 

 
 

10. A densidade do alumínio, a 20 °C, é igual a 2,7 g/mL. Quantos átomos desse metal existem numa 

amostra que ocupa o volume de 10 mL, a 20 °C?  

a) 10  

b) 1,0 ∙ 103  

c) 6,0 ∙ 1023  

d) 1,0 ∙ 1026  

e) 6,0 ∙ 102 
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Gabarito 

 

1. C 

29 50 2

29 50 2

C H O

C H O 29 12 50 1 2 16 430

M 430 g mol

430 g

=  +  +  =

=

23

3

6 10 moléculas

15 10 g−





3 23
20

20

x

15 10 g 6 10 moléculas
x 0,209 10 moléculas

430 g

0,105 10 moléculas

−  
= = 



20

1comprimido

0,209 10 moléculas

20

20

y

0,209 10 moléculas 1comprimido
y 1,99 comprimido

0,105 10 moléculas

y 2 comprimidos

 
= =



=

 

 

Em 30  dias: 60  comprimidos (2 30 comprimidos).    

 

2. A 

1mol 236,0 10 átomos de carbono

n



12

12
11

23

12

1,2 10 átomos de carbono

1mol 1,2 10
n 0,2 10 mol

6,0 10

n 2,0 10 mol

−

−



 
= = 



= 

   

 

3. E 

4CH 1

4(g) 2(g) 2(g) 2 (g)

58 g
n 3,625 mol

16 g mol

CH 2 O CO 2 H O

1mol

−
= =



+ → +

1mol

3,625 mol 3,625 mol

 

 

2 2C H 1

5
2 2(g) 2(g) 2(g) 2 (g)2

58 g
n 2,23 mol

26 g mol

C H O 2 CO H O

1mol

−
= =



+ → +

2 mol

2,23 mol 4,46 mol (maior valor)
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2 6C H 1

7
2 6(g) 2(g) 2(g) 2 (g)2

58 g
n 1,93 mol

30 g mol

C H O 2 CO 3 H O

1mol

−
= =



+ → +

2 mol

1,93 mol 3,87 mol

 

 

3 8C H 1

3 8(g) 2(g) 2(g) 2 (g)

58 g
n 1,32 mol

44 g mol

C H 5 O 3 CO 4 H O

1mol

−
= =



+ → +

3 mol

1,32 mol 3,96 mol

 

 

4 10C H 1

13
4 10(g) 2(g) 2(g) 2 (g)2

58 g
n 1mol

58 g mol

C H O 4 CO 5 H O

1mol

−
= =



+ → +

4 mol

 

 

Conclusão: o acetileno 2 2(C H )  emite mais 2CO .    

 

4. C 

3MgCO Mg

84 g 24 g

168,8 g x

x 48,22 g ou 0,048 kg

0,048 30 dias 1,45 kg

=

 =

   

 

5. D 

21 mol de CO :

44 g 22,4 L

188 g x

x 95,7 L 96 L= 

   

 

6. D 

Fórmula molecular da adrenalina: 9 13 3C H NO .  

9 13 3

1
C H NOM 9 12 13 1 1 14 3 16 183 g mol .−=  +  +  +  =     

 

7. E 

3 átomos de C: 3 ∙ 12 = 36  2 ∙ X = 36 → X = 18 
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8. B 

C12H18ON4 SCl2  

Massa Molar= 12 ∙ C + 18 ∙ H + 1 ∙ O + 4 ∙ N + 1∙ S + 2 ∙ CL  

Massa Molar = 12 ∙12 + 18 ∙ 1 + 1 .16 + 4 ∙ 14 + 1 ∙32 + +2 ∙ 35,5  

Massa Molar = 144 + 18 + 16 + 56 + 32 + 71  

Massa Molar = 337 u 

 

9. A 

 

 

10. C 
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Coesão e Coerência 

 

Resumo 

 

Retomando o conteúdo de materiais anteriores, sabemos que existem cinco critérios que 

contemplam a prova de redação do ENEM. Dentro desses cinco, é extremamente importante prestar 

atenção na coerência e coesão textual. O objetivo desta aula, então, é conhecer estes mecanismos e 

entender como aplica-los de maneira correta na prova vestibular.  

  

O que é Coesão Textual? 

  
De forma bem objetiva, a coesão textual contempla a utilização de mecanismos linguísticos que 

permitem uma sequência lógica entre as partes de um texto. Em outras palavras, é a conexão entre as 

partes de um texto. Veremos, abaixo, os tipos de coesão e suas exemplificações.  

 

Coesão Referencial 

  

A Coesão Referencial é responsável por evitar repetições entre as palavras e utiliza recursos 

anafóricos e catafóricos, se referindo a termos que vêm antes ou depois do mecanismo de coesão, 

respectivamente. Os recursos utilizáveis são inúmeros; entre os principais, temos os pronomes, os 

sinônimos, os hipônimos e hiperônimos, os epítetos, as metonímias, os advérbios e os numerais. 

  

Coesão Sequencial 

                

Os elementos de coesão sequencial são responsáveis – como o próprio nome sugere – pelo 

sequenciamento ou andamento do texto. Estabelecem as principais ligações entre as partes da sua 

redação, de forma que a coesão textual se manifeste mais notoriamente. Entre os principais recursos, 

destacam-se as frases de apoio, os termos conectivos (Portanto, dessa forma, assim) e os ganchos 

semânticos. 

 

 

Fique atento: Uma dica muito importante: assim que terminar o rascunho do seu texto, tente trocar 

os parágrafos de desenvolvimento de lugar. Se, ainda assim, seu texto fizer sentido, há alguma coisa errada. 

O seu texto precisa fazer sentido apenas na organização que você escolheu fazer. Nessa tarefa, conectivos 

como “em primeiro lugar”, “além disso”, “por outro lado” etc. fazem um ótimo trabalho, de acordo com a 

disposição de ideias. Experimente utilizá-los. 

  

Coerência Textual 
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Segundo o linguista Luiz Antônio Marcuschi, se há uma unidade de sentido no todo do texto quando 

este é coerente, assim a coerência não se encontra na própria forma, mas constrói-se a partir dela, em dada 

situação comunicativa. Para a produção de sentidos do texto, é preciso que o leitor ative conhecimentos 

previamente constituídos e armazenados na memória. Sendo assim, podemos dizer que a coesão e a 

coerência estão ligadas, pois enquanto a coerência é a sequência lógica das ideias de um texto, a coesão é 

a manifestação formal da coerência de forma que estabelece nexos entre as partes do texto. Veremos, 

então, duas formas de aplicá-la na prova: 

  

Coerência Interna 
  

Seu texto precisa fazer sentido internamente. Isso fica claro, principalmente, em redações com 

temáticas polêmicas. Dessa forma, é necessário construir seu texto com um embasamento argumentativo 

sem contradição, isto é, desenvolver a escrita com ideias próximas e coerentes. 

 

Observação: A contra argumentação, ou seja, trazer um argumento contrário ao anterior para 

reforçar sua ideia principal, é muito valorizado pela banca corretora, todavia é necessário garantir que isto 

aprofunde a tese e não distancie um parágrafo de outro. 

 

Para que um texto seja coerente, é importante que as informações apresentadas - inclusive a 

argumentação - estejam de acordo com a tese definida no início do texto, seguindo uma linha de raciocínio 

e nunca fugindo a uma ideia central. Essa é importância de mecanismos coesivos, que dão sequência ao 

texto, e de ferramentas como a retomada do direcionamento, que aprendemos na aula de conclusão. 

  

Coerência externa 
  

Fazer sentido dentro do próprio texto não é o bastante. Para que uma redação seja coerente e 

alcance a pontuação máxima no ENEM, é importante que ela faça sentido, também, com relação ao 

contexto em que está inserida. Para isso, o aluno precisa sempre estar atento às questões ao seu redor, por 

meio da leitura, dos estudos e de toda a informação que estiver ao seu alcance. 

Sabe aquela contextualização que formulamos no parágrafo introdutório? Ela trabalha exatamente 

esse sentido no texto. Se a sua redação, por exemplo, diz que não existe violência no Brasil, ocorre uma 

incoerência com a verdade de senso comum. Uma contextualização, então, que apresente uma narrativa 

sobre a violência no nosso país pode ser uma boa forma de trabalhar essa coerência externa. 
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Exercícios 

 

1. As palavras e as coisas 

Guimarães Rosa, possivelmente o maior escritor brasileiro depois de Machado de Assis, dizia que 

seu sonho era escrever um dicionário. 

Ignoro se Rosa gostava de futebol (até onde eu sei, nunca escreveu nada a respeito), mas 

certamente ele se encantaria com a riqueza vocabular associada ao esporte mais popular do mundo. 

Poliglota, cultor dos neologismos formados a partir de diversos idiomas, o autor de “Sagarana” 

devia se deliciar com as palavras de origem inglesa aclimatadas ao português do Brasil por obra e graça 

do jogo da bola. 

É certo que alguns desses termos ingleses caíram em de suso. É o caso de “off-side” (substituído 

por “impedimento”), “hands” (“toque” ou “mão”), “centerforward” (“centroavante”) etc. 

Outros, entretanto, foram devidamente abrasileirados e incorporados de tal maneira ao nosso 

idioma que raramente lembramos de sua origem: “chute” (versão de “shoot”), “beque” (de “back”), 

“pênalti” (de “penalty”) etc., sem falar no próprio “futebol” (“football”). 

Há ainda as palavras inglesas que mantiveram uma vigência praticamente apenas regional, como 

“córner”, ainda muito usada no Rio de Janeiro, mas substituída no resto do país por “escanteio”, “tiro de 

canto” ou somente “canto”. 

Rosa, se acompanhasse o futebol, se deliciaria com a variedade de metáforas produzidas para dar 

conta do que acontece dentro das quatro linhas. 

Há, por exemplo, o recurso a uma infinidade de objetos cujo formato ou movimento lembra o de 

certas jogadas: carrinho, chapéu, bicicleta, janelinha (expressão gaúcha para bola entre as pernas), 

ponte. Mas o ramo mais bonito, do ponto de vista de um escritor, deve ser o das metáforas extraídas 

da natureza: meia-lua, frango, peixinho, folha seca. 

Ao criar uma jogada dessas – como Didi, que “inventou” a folha seca -, ou executá-la com perfeição, 

um craque faz poesia pura, rivalizando com Deus e nomeando as coisas como se estivesse no primeiro 

dia da Criação. 

Guimarães Rosa, infelizmente, não produziu seu sonhado dicionário. 

Nunca saberemos, portanto, se o homem que criou a saga fantástica de Riobaldo e Diadorim sabia 

o significado, dentro do campo de futebol, de uma chaleira, um lençol, um chaveirinho ou um corta-luz. 

(...) 

 COUTO, José Geraldo, 

Folha de São Paulo, 17/07/02. 
  

Um dos recursos de coesão textual é o uso de vocábulos sinônimos ou quase sinônimos, a fim de 

evitar a repetição literal de um termo. No texto, ao utilizar essa estratégia, o autor substituiu a palavra 

“futebol” por: 

a) esporte 

b) jogo da bola 

c) quatro linhas 

d) campo de futebol 

e) jogada. 
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2.  Qual será o futuro das cidades? 

  

As megacidades vão mudar de endereço no próximo milênio. 

Na periferia da globalização, as metrópoles subdesenvolvidas concentrarão não apenas população, 

mas também miséria. Crescendo num ritmo veloz, dificilmente conseguirão dar a tantas pessoas 

habitação, transportes e saneamento básico adequados. Mas não serão as únicas a enfrentar esses 

problemas. Mesmo metrópoles do topo da hierarquia global, como Nova York, já sofrem com 

congestionamentos, poluição e violência. 

Independentemente de tamanho ou localização, as cidades vão enfrentar ao menos um desafio 

comum: o aumento da tensão urbana provocado pela crescente desigualdade entre seus moradores. 

Não há mágica tecnológica à vista capaz de resolver as dificuldades. Os urbanistas apontam o 

planejamento como antídoto para o caos. Os governos precisam apostar em parcerias com a iniciativa 

privada e a sociedade civil. Será necessário coordenar ações locais e iniciativas conjuntas entre 

cidades de uma mesma região. 

  

Caderno Especial, 

Folha de São Paulo, p.1, 02/5/1999 

  

A coesão referencial pode ser realizada por meio de formas cujo lexema (radical) forneça instrução 

de sentido que represente uma interpretação de partes antecedentes do texto. 

  

Exemplo: Imagina-se que, no futuro, haverá aumento das tensões urbanas. Essa hipótese tem 

preocupado os cientistas sociais. 

  

Selecione, nas opções abaixo, apenas a expressão que, na coesão referencial, utiliza o mesmo 

recurso do trecho sublinhado no exemplo acima. 

a) “as metrópoles" 

b) “esses problemas" 

c) “as cidades" 

d) “seus moradores" 

e) “os governos” 

  

3.          A inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com os berros da bicharia lá em 

baixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. E aquele diacho de sagüi-açu (…) não era sagüim 

não, chamava elevador e era uma máquina. De-manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados berros 

cuquiadas sopros roncos esturros não eram nada disso não, eram mas cláxons campainhas apitos 

buzinas e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas, se chamavam fordes hupmobiles 

chevrolés dodges mármons e eram máquinas. Os tamanduás os boitatás as inajás de curuatás de fumo, 

em vez eram caminhões bondes autobondes anúncios-luminosos relógios faróis rádios motocicletas 

telefones gorjetas postes chaminés… Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina! O herói 

aprendendo calado. De vez em quando estremecia. Voltava a ficar imóvel escutando assuntando 

maquinando numa cisma assombrada. Tomou-o um respeito cheio de inveja por essa deusa de deveras 
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forçuda, Tupã famanado que os filhos da mandioca chamavam de Máquina, mais cantadeira que a 

Mãe-d’água, em bulhas de sarapantar. 

         Então resolveu ir brincar com a Máquina pra ser também imperador dos filhos da mandioca. 

Mas as três cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era gorda mentira antiga, que 

não tinha deus não e que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata. A máquina não era deus 

não, nem possuía os distintivos femininos de que o herói gostava tanto. Era feita pelos homens. Se 

mexia com eletricidade com fogo com água com vento com fumo, os homens aproveitando as forças 

da natureza. Porém jacaré acreditou? nem o herói! 

(…) 

         Macunaíma passou então uma semana sem comer nem brincar só maquinando nas brigas 

sem vitória dos filhos da mandioca com a Máquina. A Máquina era que matava os homens porém os 

homens é que mandavam na Máquina… Constatou pasmo que os filhos da mandioca eram donos sem 

mistério e sem força da máquina sem mistério sem querer sem fastio, incapaz de explicar as 

infelicidades por si. Estava nostálgico assim. Até que uma noite, suspenso no terraço dum arranhacéu 

com os manos, Macunaíma concluiu: 

         – Os filhos da mandioca não ganham da máquina nem ela ganha deles nesta luta. Há empate. 

(…) 

ANDRADE, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. 

Belo Horizonte: Itatiaia, 1986. 

  

 Alguns vocábulos possuem a propriedade de retomar integralmente uma idéia já apresentada antes. 

Essa propriedade é observada no vocábulo grifado em: 

a) “Acordou com os berros da bicharia lá em baixo” 

b) “Tomou-o um respeito cheio de inveja” 

c) “Então resolveu ir brincar com a Máquina” 

d) “Estava nostálgico assim.” 

 

4. Das vãs sutilezas 

 

Os homens recorrem por vezes a sutilezas fúteis e vãs para atrair nossa atenção. (...) Aprovo a atitude 

daquele personagem a quem apresentaram um homem que com tamanha habilidade atirava um grão 

de alpiste que o fazia passar pelo buraco de uma agulha sem jamais errar o golpe. Tendo pedido ao 

outro que lhe desse uma recompensa por essa habilidade excepcional, atendeu o solicitado, de 

maneira prazenteira e justa a meu ver, mandando entregar-lhe três medidas de alpiste a fim de que 

pudesse continuar a exercer tão nobre arte. É prova irrefutável da fraqueza de nosso julgamento 

apaixonarmo-nos pelas coisas só porque são raras e inéditas, ou ainda porque apresentam alguma 

dificuldade, muito embora não sejam nem boas nem úteis em si. 

 

Montaigne, Ensaios. 
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A expressão sublinhada no trecho “...ou ainda porque apresentam alguma dificuldade, muito embora 

não sejam nem boas nem úteis em si” pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido, por 

a) desde que. 

b) contanto que. 

c) uma vez que. 

d) se bem que. 

 

5.  

A namorada 

 

Havia um muro alto entre nossas casas. 

Difícil de mandar recado para ela. 

Não havia e-mail. 

O pai era uma onça. 

A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão 

E pinchava a pedra no quintal da casa dela. 

Se a namorada respondesse pela mesma pedra 

Era uma glória! 

Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira 

E então era agonia. 

No tempo do onça era assim. 

  

Manoel de Barros Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010. 

  

Difícil de mandar recado para ela. 

Não havia e-mail. 

O pai era uma onça. (v. 2-4) 

  

O primeiro verso estabelece mesma relação de sentido com cada um dos dois outros versos. Um conectivo 

que expressa essa relação é: 

a) porém 

b) porque 

c) embora 

d) portanto 

 

6. Os filhos de Anna eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam 

para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão 

enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o 

vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar 

a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não 

outras, mas essas apenas 

 

LISPECTOR, C. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
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A autora emprega por duas vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos 

da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas 

a) expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. 

b) quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. 

c) ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. 

d) contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. 

e) assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. 

 

7. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre 

línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus 

propriamente dito, dois vocábulos virais: o italiano influenza e o francês grippe. O primeiro era um termo 

derivado do latim medieval influentia, que significava “influência dos astros sobre os homens”. O 

segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, isto é, “agarrar”. Supõe-se que fizesse referência 

ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado.  

RODRIGUES. S. Sobre palavras. Veja, São Paulo, 30 nov. 2011. 

 

Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação 

entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um 

termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é: 

a) “[...] a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas.” 

b) “Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe [...]”. 

c) “O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava ‘influência dos 

astros sobre os homens’.” 

d) “O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper [...]”. 

e) “Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo 

infectado.” 
 

8. O mundo é grande 
 

O mundo é grande e cabe 

Nesta janela sobre o mar. 

O mar é grande e cabe 

Na cama e no colchão de amar. 

O amor é grande e cabe 

No breve espaço de beijar. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983) 

Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e 

expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. 

Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de: 

a) comparação 

b) conclusão. 

c) oposição. 

d) alternância. 

e) finalidade. 
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9. ONDE ESTOU? 
(Cláudio Manuel da Costa) 

 

Onde estou? Este sítio desconheço: 

Quem fez tão diferente aquele prado? 

Tudo outra natureza tem tomado; 

E em contemplá-lo tímido esmoreço. 

Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço 

De estar a ela um dia reclinado: 

Ali em vale um monte está mudado: 

Quanto pode dos anos o progresso! 

Árvores aqui vi tão florescentes, 

Que faziam perpétua a primavera: 

Nem troncos vejo agora decadentes. 

Eu me engano: a região esta não era: 

Mas que venho a estranhar, se estão presentes 

Meus males, com que tudo degenera! 

(Obras, 1768) 

SECCHIN, Antônio Carlos. ANTOLOGIA TEMÁTICA DA POESIA BRASILEIRA – Faculdade de Letras, UFRJ, 1 semestre de 2004. 

  

O lugar a que se refere o autor na primeira estrofe é definido e referenciado pelos elementos 

sublinhados em 

a) sítio e contemplá-lo. (versos 1 e 4)               

b) prado e natureza. (versos 2 e 3) 

c) diferente e tímido. (versos 2 e 4 ) 

d) outra e tímido. (versos 3 e 4) 

e) natureza e esmoreço. (versos 3 e 4) 

 

10. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas 

também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável 

e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. 

Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no 

sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, 

reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e 

moderação, é altamente recomendável. 

ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009. 

 

As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do 

sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que 

a) a expressão “Além disso” marca uma sequenciação de ideias. 

b) o conectivo “mas também” inicia oração que exprime ideia de contraste. 

c) o termo “como”, em “como morte súbita e derrame”, introduz uma generalização. 

d) o termo “Também” exprime uma justificativa. 

e) o termo “fatores” retoma coesivamente “níveis de colesterol e de glicose no sangue”. 
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11. Leia o fragmento abaixo, extraído da entrevista concedida pelo o professor Marcelo E. K. Buzato a Olivia 

Rangel Joffily do EducaRede: 

Nesta entrevista, o mestre em Linguística Aplicada pela Unicamp e consultor na área de ensino a 

distância fala sobre o letramento eletrônico de professores e alunos, destacando sua importância 

para a inclusão social. 

 

EducaRede: Como o senhor definiria o letramento eletrônico? 

Marcelo Buzato: Letramento eletrônico – hoje mais conhecido como letramento digital (LD) – é o 

conjunto de conhecimentos que permite às pessoas participarem nas práticas letradas mediadas por 

computadores e outros dispositivos eletrônicos no mundo contemporâneo. Em geral as pessoas 

pensam no letramento digital como conhecimento "técnico", relacionado ao uso de teclados, interfaces 

gráficas e programas de computador. Porém, o letramento digital é mais abrangente do que isso. Ele 

inclui a habilidade para construir sentido a partir de textos que mesclam palavras, elementos pictóricos 

e sonoros numa mesma superfície (textos multimodais), a capacidade para localizar, filtrar e avaliar 

criticamente informação disponibilizada eletronicamente, familiaridade com as "normas" que regem a 

comunicação com outras pessoas através do computador (Comunicação Mediada por Computador ou 

CMC), entre outras coisas. 

 

EducaRede: A nova geração, que nasceu na era do computador, é letrada eletronicamente. Como isso 

influencia a relação entre professores e alunos na sala de aula? Como contornar os problemas que 

podem surgir daí? 

Marcelo Buzato: O professor tem que estabelecer uma relação diferente com os alunos. Os teóricos 

falam muito em construtivismo quando tocam nesse assunto. Pensando pelo prisma do letramento 

digital, eu diria que o professor tem menos habilidades de um certo tipo (por exemplo, o manuseio da 

máquina), mas tem mais habilidades de outro tipo (por exemplo, a habilidade de selecionar informação 

relevante e relacioná-la ao domínio estudado). O que é preciso é uma atitude flexível e corajosa do 

professor que propicie uma atmosfera de colaboração e coinvestigação entre alunos e professores. 

(Disponível em: http://www.educarede.org.br/educa/index.cfm EducaRede, 

publicado em 11/03/03. Acesso em: 07 nov. 2006.) 

 

Analise as informações abaixo e indique a que está coerente com o conteúdo do texto. 

a) Os professores têm mais habilidades na seleção e relação de informação e seu domínio do que 

no manejo da máquina. 

b) Os professores têm mais habilidade no manuseio da máquina do que na seleção de informação 

relevante e sua relação com o domínio estudado. 

c) Os professores têm mais habilidade no manuseio da máquina enquanto os alunos têm mais 

habilidades na seleção de informação relevante e sua relação com o domínio estudado. 

d) Os alunos dominam o manuseio da máquina tanto quanto as técnicas de filtragem de informação. 

e) Professores e alunos dominam igualmente o processo de letramento digital. 
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12. As frases a seguir apresentam redação correta e coerente, EXCETO no caso de: 

a) Embora seja dirigido especialmente a pais, o livro também interessa a educadores. 

b) O excesso de pressão sobre a criança para que ela se conforme à vontade dos pais pode ser 

contraproducente, por gerar resistência. 

c) Considerando que cada família se organiza de forma peculiar, recomendações constantes em livros 

de autoajuda devem ser adaptadas ao caso concreto. 

d) Às vezes os pais pensam que seus filhos não irão ouvir-lhes, que preferem descobrir as coisas por 

si do que confiar nos mais velhos. 

e) Lembre-se, dizia o terapeuta, de escutar e respeitar as opiniões de seus filhos, de forma que você 

fale com eles, ao invés de para eles. 

 

13. As coisas mudaram muito em termos do que achamos necessário fazer para manter nossos filhos 

seguros. Um exemplo: só 10% das crianças americanas vão para a escola sozinhas hoje em dia. Mesmo 

quando vão de ônibus, são levadas pelos pais até a porta do veículo. Chegou a ponto de colocarem à 

venda vagas que dão o direito de o pai parar o carro bem em frente à porta na hora de levar e buscar 

os filhos. Os pais se acham ótimos porque gastam algumas centenas de dólares na segurança das 

crianças. Mas o que você realmente fez pelo seu filho? Se o seu filho está numa cadeira de rodas, você 

vai querer estacionar em frente à porta. Essa é a vaga normalmente reservada aos portadores de 

deficiência. Então, você assegurou ao seu filho saudável a chance de ser tratado como um inválido. 

Isso é considerado um exemplo de paternidade hoje em dia.  

(IstoÉ , 22/07/2009) 

  

A palavra “isso” , na última linha do texto, retoma o fato de 

a) as crianças americanas hoje não irem sozinhas à escola. 

b) pais americanos tratarem seus filhos saudáveis como inválidos. 

c) apenas 10% das crianças americanas irem sozinhas para a escola. 

d) venderem vagas para os pais pararem o carro em frente à porta da escola. 

e) os pais levarem e buscarem seus filhos até a porta do ônibus que os leva à escola. 

 

14. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação 

no meio campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. 

Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área 

alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. 

No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga 

alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kléberson apareceu na jogada e cabeceou 

por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo 

da rede quase que em cima da linha: Flamengo 1 a 0. 

 Disponível em: http://momentodofutebol.blogspot.com (adaptado). 

 

 

 

 

 

http://momentodofutebol.blogspot.com/
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O texto que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de futebol, realizado em 2009, 

contém vários conectivos, sendo que: 

a) após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de 

cabeça. 

b) enquanto tem um significado alternativo uma vez que conecta duas opções possíveis para serem 

aplicadas no jogo. 

c) no entanto tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem 

cronológica de ocorrência. 

d) mesmo traz ideia de concessão, já que “com mais posse de bola”, ter dificuldade não é algo 

naturalmente esperado. 

e) por causa de indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o 

Botafogo a fazer um bloqueio. 

 

15. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal ‒ eu não fazia isso 

há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica algumas vezes também é feita, 

intencionalmente, para provocar. Além do mais, em certos dias mesmo o escritor mais escolado não 

está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar: moderna demais, 

antiquada demais. 
Alguns discorrem sobre o assunto, e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar 

despercebidos, outros rendem um montão de recados: “Você escreveu exatamente o que eu sinto”, 

“Isso é exatamente o que falo com meus pacientes”, “É isso que digo para meus pais”, “Comentei com 

minha namorada”. Os estímulos são valiosos pra quem nesses tempos andava meio assim: é como 

me botarem no colo ‒ também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como 

na janela do jornal. De modo que está sendo ótima, essa brincadeira séria, com alguns textos que iam 

acabar neste livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério… mesmo quando parece 

que estou brincando: essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e 

continua sendo a minha verdade: palavras são meu jeito mais secreto de calar. 

LUFT, L. Pensar é transgredir. Rio de janeiro: Record, 2004. 

 

Os textos fazem uso constante de recurso que permitem a articulação entre suas partes. Quanto à 

construção do fragmento, o elemento 

a) “nisso” introduz o fragmento “botar a cara na janela em crônica de jornal”. 

b) “assim” é uma paráfrase de “é como me botarem no colo”. 

c) “isso” remete a “escondia em poesia e ficção”. 

d) “alguns” antecipa a informação “É isso que digo para meus pais”. 

e) “essa” recupera a informação anterior “janela do jornal”. 
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Questão Contexto 

 

 

 

Para entender a questão de coesão e coerência abordada neste material, selecionamos uma tirinha da 

Mafalda que apresentam tais mecanismos. Identifique no texto e apresente o motivo de sua utilização.  
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Gabarito 

 

Exercícios de aula 

 

1. B  

Como todo o texto trata de  “futebol”, o autor substitui esta palavra por outras para evitar repetição. Esse 

é um mecanismo de coesão muito utilizado nos textos.  

 

2. B 

Pode ser substituído “essa imagem” com “esses problemas”, sem desvalorizar o texto antecedente e 

mantendo o mesmo sentido do tema da oração. Elemento de substituição coesivo para a escrita.  

 

3. D  

A nostalgia que toma conta de Macunaíma pode ser vista ao presenciar que o herói faz acerca do tipo de 

relação existente entre a máquina e os homens. O vocábulo “assim” faz referência a essa forma de 

expressar o estado nostálgico.  

 

4. E 

A frase ''se bem que'' é relativa a ''embora'. Dessa forma, a alternativa E é a correta. ' 

 

5. B 

O poeta tem dificuldade de mandar recado para a sua namorada porque, primeiro, não havia e-mail 

naquela época e, depois, porque o pai tornava difícil a relação entre os apaixonados. Assim, o elemento 

coesivo é expresso pelo termo “porque” 

 

6. E 

Nessa questão, o conectivo mas possui diferentes funções em suas duas aparições. Na primeira como 

indicador de oposição, no segundo assume caráter de adição. Dessa forma, contempla a melhor 

alternativa sendo a E.  

 

7. E 

A forma verbal “fizesse” tem seu sujeito oculto, fazendo referência ao termo gripe. Caso o fragmento 

fosse reescrito com o sujeito explícito, deveria haver a frase “Supõe-se que o vocábulo grippe fizesse 

referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado.” 

 

8. C 

A conjunção "e" pode ser substituída pela conjunção "mas". Portanto, há uma relação de oposição no 

texto.  

 

9. A 

O substantivo “sítio” volta ao texto através do pronome “lo”, de modo anafórico.  
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10. A  

A questão aborda a coesão textual, mecanismo de organização das ideias que atua na construção do 

sentido de um texto. Assim, o mecanismo de organização de texto compreende o fato de retomar algo 

que já foi dito, compreendendo a alternativa A.  

 

11. A 

A alternativa correta pode ser justificada, por meio da interpretação, através de um trecho do texto “que o 

professor tem menos habilidades de um certo tipo (por exemplo, o manuseio da máquina), mas tem mais 

habilidades de outro tipo (por exemplo, a habilidade de selecionar informação relevante e relacioná-la ao 

domínio estudado).”, fazendo com que a alternativa A seja a certa.  

 

12. D 

O certo, nesta questão, seria “ouvir a (eles)”, melhor dizendo, “ouvi-los”. Dessa forma, a alternativa D 

garante um desvio gramatical.  

 

13. B 

O pronome “isso” possui anáfora. Dessa forma, ele retoma a ideia anterior “você assegurou ao seu filho 

saudável a chance de ser tratado como inválido”.  

 

14. D 

A característica indica uma concessão pelo termo mesmo no texto, uma vez que “o time dirigido por Cuca 

tinha grande dificuldade de chegar à área” contrária, do time opositor, , mesmo tendo “mais posse de 

bola”. 

 

15. A 

A alternativa correta é a letra a,  já que o elemento a que o pronome “nisso” faz referência é o mesmo, 

sendo a referencia uma catáfora, isto é, uma introdução do elemento a ser enunciado posteriormente. A 

opção B, portanto, também é incorreta, já que o termo “assim” não faz referência a um elemento presente 

no texto, mas cumpre a função de um adjetivo. 

 

Questão Contexto  

 

A tirinha da Mafalda compreende a utilização de mecanismos de coesão através do pronome relativo que, 

no segundo quadrinho, que corresponde ao assunto/palavra anterior. Assim, para a não repetição de 

palavras, pode ser utilizado o pronome como uma forma de coesão.  
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Herbert Spencer 

 

Resumo 

 

Herbert Spencer e o evolucionismo 

A noção de evolucionismo de Charles Darwin a diversos campos do conhecimento humano, como a 

biologia, a psicologia, a política, a ética e a sociologia. Nesse sentido, Spencer é considerado o mais 

importante pensador do chamado darwinismo social e fundador da biologia social. Segundo o seu ponto de 

vista, na luta por espaço e recursos, apenas os homens mais fortes prevalecem, assim como ocorre entre os 

animais dentro da natureza. Dessa maneira, segundo Spencer, é natural que alguns grupos predominem 

sobre outros e que, portanto, tenham hegemonia, pois esse fenômeno está de acordo com a aplicação. 

Aliás, é interessante notar que, antes mesmo de Charles Darwin, Spencer já falava sobre a questão do 

evolucionismo. Nesse sentido, darwinismo social significa a crença na existência de sociedades mais 

civilizadas – que, por isso, estariam num estágio evolutivo superior – e sociedades menos civilizadas – que, 

por isso, estariam num estágio evolutivo inferior.  Existiria, então, segundo esse ponto de vista, um processo 

evolutivo a partir do qual as sociedades poderiam ser julgadas como superiores ou inferiores.  Esse tipo de 

teoria evolucionista deu margem para processos de colonização, em que o povo colonizado era visto como 

inferior e, portanto, passível de ser dominado pelos mais fortes.  

Seguindo essa linha de raciocínio, os europeus, então, seriam superiores, justamente por, 

supostamente, consistirem numa sociedade mais avançada, mais civilizada, em relação aos outros povos.  O 

darwinismo social de Spencer, portanto, é uma teoria claramente etnocêntrica, ou seja, que defende a 

superioridade de certos grupos sociais sobre outros.  Hoje em dia, essa teoria não é mais aceita nas Ciências 

Sociais, na medida em que passou a ser adotada uma perspectiva mais relativista, o chamado relativismo 

cultural, isto é, a tese de que não há – como pensava Spencer – nenhum padrão cultural a partir do qual 

possamos julgar as sociedades como mais ou menos evoluídas. De acordo com o relativismo cultural, cada 

cultura deve ser avaliada a partir de si própria, e não como representando um certo estágio na escala 

evolutiva. 

Um exemplo marcante de darwinismo social, ao longo da história, foram as ideologias nazista (na 

Alemanha) e facista (na Itália).  No caso do nazismo, a crença na superioridade da raça ariana acabou 

provocando o extermínio de milhões de pessoas, que eram consideradas inferiores, especialmente os judeus. 

De forma análoga, o fascismo na Itália percebia a miscigenação como contaminação e, nesse sentido, era 

algo a ser evitado em prol de uma suposta purificação da raça. Com esses dois exemplos, podemos perceber 

como o darwinismo social foi utilizado como argumento para processos de dominação, por supostamente 

oferecer uma base científica para justificar ações desumanas praticadas contra outros povos.  

No caso do Brasil, podemos associar o darwinismo social aos numerosos casos de racismo enfrentados 

pela população negra, frequentemente marginalizada e sem ter seus direitos reconhecidos.  Também 

podemos relacionar o darwinismo social aos processos contemporâneos de imperialismo e neocolonialismo, 

em que a expansão e domínio político e econômico são alcançados apenas na medida em que outros países 
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são explorados.  Nesse caso, o conquistador é entendido como o mais civilizado e, portanto, aquele que teria 

a capacidade de tornar civilizados os povos dominados.  Podemos concluir, portanto, que esse ponto de vista 

está repleto de equívocos e preconceitos e que, precisamente por este motivo, a teoria de Spencer não é 

mais considerada uma teoria aceitável do ponto de vista sociológico.  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/extensivo-enem-herbert-spencer/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=sociologia&utm_term=formacao-da-sociologia
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Exercícios 

 

1. O Positivismo foi uma corrente de pensamento filosófico predominante no século XIX e início do século 

XX. Seu mais eminente representante foi Auguste Comte (1798-1857), que é considerado o precursor 

da Sociologia. 

No que tange às características fundamentais do Positivismo, pode-se afirmar, EXCETO  

a) Para o Positivismo, o conhecimento científico é a “bússola da sociedade”. Nesse sentido, é 

imprescindível que se tenha o conhecimento acerca dos fenômenos sociais, para que se consiga 

prever os mesmos e agir com eficácia.    

b) O Positivismo persegue um objetivo principal: descobrir as leis gerais que regem os fenômenos 

sociais.    

c) O Positivismo é uma doutrina filosófica que enfatiza a busca pelo conhecimento das singularidades 

sociais, dando ênfase ao estudo interpretativo das ações de indivíduos em uma determinada 

coletividade.    

d) O Positivismo preza pela regularidade, estabilidade e bom funcionamento das instituições sociais.    

   

 

2. O positivismo foi a corrente de pensamento que teve forte influência sobre o método de investigação 

na Sociologia, por propor um sistema geral do conhecimento com a pretensão de “organizar” a 

sociedade. São aspectos fundamentais do positivismo, EXCETO  

a) Para o positivismo clássico, é impossível conhecer o estado de um fenômeno social particular se 

não for considerado cientificamente o todo social.    

b) Na concepção positivista, graças à aplicação da ciência à organização do trabalho, a humanidade 

desenvolve suas potencialidades.    

c) As ideias na Sociologia positivista tentam descobrir qual é a ordem social que orienta a história 

humana.    

d) O positivismo fundamenta-se na concepção dialética de Georg Wilhelm F. Hegel (1770-1831), 

originária do Idealismo alemão. Propõe um método interpretativo de sociedade baseado na ideia 

de contrato social.    

   

 

3. A bandeira nacional, símbolo maior da República Federativa do Brasil, é bastante simbólica. Além das 

suas cores, existem também os dizeres “Ordem e Progresso”. Esses dizeres possuem sua origem em 

qual teoria filosófica?  

a) No Materialismo histórico, de Karl Marx.    

b) No Positivimo, de Auguste Comte.    

c) No Idealismo, de Friedrich Hegel.    

d) No Funcionalismo, de Émile Durkheim.    

e) No Iluminismo, de René Descartes.    

   

4. Um cientista, membro da aristocracia europeia, reúne partes de cadáveres de diversas pessoas, para 

formar uma criatura e a traz à vida com a ajuda da energia elétrica. Essa é a sinopse da obra clássica 

Frankenstein: ou o moderno Prometeu, da inglesa Mary Shelley, escrita em 1813. O livro é um dos 
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expoentes do gênero literário gótico, mas sua abrangência pode ser considerada maior, pois, 

dependendo do ponto de vista, sua leitura gera inúmeras interpretações. Por exemplo,  

a) a obra remete, de forma simbólica, à importância da energia elétrica em muitas das transformações 

sociais que o progresso tecnológico trouxe a partir do século XIX.    

b) o cientista simboliza o domínio dos valores econômicos sobre a natureza, como defende o 

movimento literário parnasiano.    

c) a criação da vida em laboratório representa a teoria criacionista, já presente no século XVIII, e 

plenamente aceita hoje, de que a vida pode ser gerada espontaneamente, desde que haja 

investimento financeiro adequado.    

d) o processo de construção da criatura simboliza indiretamente os resultados das experiências com 

células-tronco feitas no início do século XIX, que usaram como cobaias representantes de 

diferentes classes da sociedade e provaram que é possível a completa regeneração de órgãos e 

membros extirpados.    

e) o fato de a criatura ter sido feita por um cientista e não por um alquimista antecipa o foco na relação 

homem/ciência, marcante no Marxismo, movimento literário burguês.    

   

 

5. Seu esquema sociológico era tipicamente positivista, ele acreditava que toda a vida humana tinha 

atravessado as mesmas fases históricas distintas e que, se a pessoa pudesse compreender esse 

progresso, poderia prescrever os remédios para os problemas de ordem social. Era um grande defensor 

da moderna sociedade capitalista. Essa descrição está relacionada com o perfil de  

a) Karl Marx.    

b) Max Weber.    

c) Auguste Comte.    

d) Émile Durkheim.    

e) Herbert Spencer.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. “O nome “positivismo” tem sua origem no adjetivo “positivo”, que significa certo, seguro, definitivo. 

Como escola filosófica, derivou do “cientificismo”, isto é, da crença no poder dominante e absoluto da 

razão humana em conhecer a realidade e traduzi-la sob a forma de leis que seriam a base da 

regulamentação da vida do homem, da natureza e do próprio universo. Com esse conhecimento 

pretendia-se substituir as explicações teológicas, filosóficas e de senso comum por meio das quais - 

até então - o homem explicaria a realidade e a sua participação nela”  
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo, 2005, p.72. 
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Sobre o positivismo assinale a alternativa correta.  

a) O positivismo, teoria criada por Auguste Comte, pregava a cientifização do pensamento e do 

estudo humano, visando à obtenção de resultados claros, objetivos e completamente correto.    

b) O positivismo não derivou de nenhum método de investigação das ciências da natureza e sim criou 

o seu próprio método investigativo.    

c) O positivismo foi uma teoria criada por Émile Durkheim para explicar os fatos sociais.    

d) O positivismo baseava suas explicações nas explicações teológicas, filosóficas e de senso 

comum.    

e) O positivismo não busca a certeza de nada e se baseia em explicações abstratas.    

   

 

7. O positivismo, primeira corrente teórica sistematizada de pensamento sociológico, derivou do 

“cientificismo”, isto é, da crença no poder exclusivo e absoluto da razão humana em conhecer a 

realidade e traduzi-la sob a forma de leis. Essas leis seriam a base da regulamentação da vida social. 

Sobre o positivismo, é incorreto afirmar:  

a) Os positivistas buscaram analisar a vida social, constituindo o objeto de estudo, métodos e 

conceitos, procurando chegar à mesma objetividade alcançada pelas ciências naturais.    

b) O positivismo inspirava-se no método de investigação das ciências da natureza e procuravam 

identificar, na vida social, as mesmas relações e princípios com os quais os cientistas explicavam 

a vida natural.    

c) Os princípios do evolucionismo e do organicismo aplicados à vida social foram amplamente 

criticados e recusados pelos positivistas, pois ignoravam as particularidades das diversas 

sociedades.    

d) A evolução dos conhecimentos das ciências naturais – física, química e biologia – e o sucesso das 

suas descobertas, principalmente no século XIX, atraíram os primeiros cientistas sociais para o 

seu método de investigação.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Na história do surgimento da Sociologia, a primeira corrente teórica consolidada foi o positivismo. 

Assinale a alternativa incorreta sobre essa corrente de pensamento.  

a) O positivismo tinha uma perspectiva bastante otimista quanto ao desenvolvimento das sociedades 

humanas e colocava como fundamentos da dinâmica social, das mudanças para estágios 

superiores, a busca da ordem e do progresso.    

b) No positivismo, reconhecia-se que os princípios reguladores do mundo físico e da sociedade 

humana eram diferentes em essência, mas a crença na origem natural de ambos os aproximava 

e, por isso, deviam ser estudados sob o mesmo método.    
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c) O positivismo concebia a sociedade como um organismo constituído de partes integradas e 

harmônicas, segundo um modelo físico e organicista, que levou o próprio Augusto Comte a chamar 

a Sociologia de “Física Social”, inicialmente.    

d) No positivismo, os conflitos e a luta de classes observados na sociedade humana eram inerentes 

à vida social, tal como na desordem da cadeia alimentar de outros animais, pois todos os seres 

vivos estavam submetidos às mesmas leis da natureza.    

 

 

9. O evolucionismo social do século XIX teve um papel fundamental na constituição da sociologia como 

ramo científico. Sobre essa corrente de pensamento, que reunia autores como Augusto Comte e 

Herbert Spencer, assinale o que for correto. 

a) O evolucionismo define que as estruturas, naturais ou sociais, passam por processo de 

diferenciação e integração que levam ao seu aprimoramento. 

b) O evolucionismo propõe que a evolução das sociedades ocorre em estágios sucessivos de 

racionalização.  

c) O evolucionismo considera o Estado Militar como a forma mais evoluída de organização social, 

fundamentada na cooperação interna e obrigatória.  

d) O evolucionismo rejeita o modelo político e econômico liberal, baseado na livre iniciativa e no 

laissez-faire, considerando-o uma orientação contrária à evolução social. 

e) O evolucionismo defende a unidade biológica e cognitiva da espécie humana, independente de 

variações particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. O positivismo foi uma das grandes correntes de pensamento social, destacando-se, entre seus 

principais teóricos, Augusto Comte e Émile Durkheim. 

Sobre a concepção de conhecimento científico, presente no positivismo do século XIX, é correto 

afirmar: 

a) A busca de leis universais só pode ser empreendida no interior das ciências naturais, razão pela 

qual o conhecimento sobre o mundo dos homens não é científico. 

b) Os fatos sociais fogem à possibilidade de constituírem objeto do conhecimento científico, haja vista 

sua incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade do conhecimento e a neutralidade 

científica. 
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c) Apreender a sociedade como um grande organismo, a exemplo do que fazia o materialismo 

histórico, é rejeitado como fonte de influência e orientação para as investigações empreendidas 

no âmbito das ciências sociais. 

d) A ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, o que demanda a 

necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas 

historicamente. 

e) O papel do cientista social é intervir na construção do objeto, aportando à compreensão da 

sociedade os valores por ele assimilados durante o processo de socialização obtido no seio 

familiar. 
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Gabarito 

 

1. C 

A alternativa [C] é a incorreta. Ao prezar pela regularidade e buscar encontrar as leis gerais que regem 

os fenômenos sociais, o positivismo de forma alguma enfatiza as ações individuais e o estudo das 

singularidades.   

 

2. D 

A alternativa [D] é claramente incorreta. O positivismo fundamentou-se na concepção filosófica de 

Auguste Comte, e não de Hegel.   

 

3. B 

“Ordem e Progresso” tem origem no Positivismo de Auguste Comte, estando relacionado ao lema da 

religião positivista: “O Amor por princípio e a Ordem por base; o Progresso por fim”. Essa relação surgiu 

a partir da forte influência do positivismo nos ideais republicanos, no Brasil.   

 

4. A 

Questão bastante interessante. Somente a alternativa [A] não apresenta erros conceituais. A 

interpretação de que a obra Frankenstein faz referência à importância do progresso tecnológico está 

relacionada à ideia de domínio da razão sobre o mundo e sobre a vida.   

 

5. C 

A teoria positivista foi desenvolvida por Auguste Comte, filósofo francês de herança iluminista. É a partir 

dela que Émile Durkheim desenvolveu as bases para uma sociologia com status reconhecido de 

cientificidade.   

 

6. A 

O positivismo foi uma teoria desenvolvida por Auguste Comte, filósofo francês herdeiro do Iluminismo. 

Tal teoria tinha como objetivo criar uma explicação teleológica do mundo a partir da cientifização e 

racionalização do conhecimento humano, bem como defendendo a ação do homem sobre a natureza.   

 

7. C 

Todas as afirmações são verdadeiras, com exceção da [C]. O evolucionismo e o organicismo não foram 

criticados pelos positivistas. Ao contrário, foram incorporados e adaptados, no caso das ciências sociais, 

às interpretações da sociedade e das diversas culturas humanas. Exemplo disso é a diferenciação 

durkheimiana entre solidariedade mecânica e orgânica.   

 

8. D 

A alternativa [D] é a incorreta a respeito do positivismo. A luta de classes não era um objeto de estudo 

para o positivismo, mas para o materialismo histórico de Karl Marx.   

 

9. B  

A alternativa “B” é a correta. O evolucionismo social define que os estágios anteriores de primitivismo 

social só são superados mediante a racionalização do mundo e do ser humano, em uma lógica 

eurocêntrica que via o restante do mundo como “bárbaros” ou “primitivos”. 

10. D  
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Alternativa “d”. Comte propunha uma ciência da sociedade, capaz de explicar e compreender todos os 

fenômenos sociais da mesma forma que as ciências naturais buscavam interpelar seus objetos de 

estudo. 
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