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Mitose e meiose 

 

Resumo 

 

Divisão celular 

 

O período que antecede a divisão celular é a inteérfase, e apresenta intensa atividade metabólica e a 

preparação para a divisão celular. A Intérfase é dividida nas seguintes fases: 

• G1 → também chamada de fase GAP, é o período que compreende desde o final da divisão celular anterior e se 

estendendo até o início da duplicação do DNA. Nesse período ocorre o crescimento da célula e síntese 

proteica. 

• S → também chamada de fase de síntese, ela se caracteriza pela duplicação das cromátides dos cromossomos, 

ficando cada cromossomo com duas cromátides-irmãs unidas pelo centrômero. 

• G2 → nesta fase a célula continua aumentando seu tamanho e duplicando as organelas, fazendo com que o 

volume celular sofra um grande aumento que é necessário o início da divisão celular. 

 

 

 

Mitose 

Em uma célula eucarionte, uma célula mãe dá origem a duas células-filhas cromossômica e geneticamente 

idênticas. Este processo é caracterizado pela separação de cromátides-irmãs (divisão equacional) e ocorre 

de acordo com as seguintes etapas: 
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• Prófase → Nesta fase, os Centríolos começam a migrar para os pólos da célula, a carioteca se funde ao 

RER e desaparece, junto ao nucléolo e a cromatina se espiraliza formando os cromossomos 

• Metáfase → os cromossomos atingem o máximo de espiralização e se dispõem na metade da célula 

formando a Placa Equatorial, os centríolos se encontram nos pólos formando o fuso acromático para 

que haja separação do material genético 

• Anáfase → ocorre a separação das cromátides irmãs no fuso acromático 

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

cromatina 

  

Diferenças entre a divisão celular da célula animal e vegetal 

• Animal → Citocinese centrípeta, Cêntrica (presença de centríolos), Divisão Astral 

• Vegetal → Citocinese centrífuga, Acêntrica (ausência de centríolos e de centrossomos), Divisão Anastral, 

formação da Lamela média (deposição de celulose no meio da célula pela Complexo Golgiense) 

 

Se fôssemos colocar a mitose em gráficos, ficaria desta forma: 

 

 

 

Meiose 

É um tipo de divisão celular em que uma célula diploide produz quatro células haploides, sendo por este 

motivo uma divisão reducional, onde nos animais é gamética e dos vegetais é espórica. 

Neste processo, a Meiose I é reducional enquanto que a Meiose II é equacional. A meiose I gera variabilidade 

genética através do Crossing over e segregação independente. 
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Neste processo ocorre a redução cromossomial em meio a divisão celular: 

  

• Prófase I à Esta fase é subdividida em algumas etapas: 

1. Leptóteno -> cromatina espiraliza em cromossomos, nucléolo desaparece, centríolos começam a 

migrar para os pólos da célula 

2. Zigóteno -> ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos (ficam lado a lado) 

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

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

5. Diacinese -> desaparecimento da carioteca 

• Metáfase I → cromossomos ficam organizados em pares e há formação de fibras do fuso 

• Anáfase I → ocorre a separação dos cromossomos homólogos 

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

a cromatina e ocorre a citocinese gerando duas células haploides 

  

Meiose II 

Este processo é semelhante a mitose, porém com os cromossomos reduzidos: 

• Prófase II → Centríolos começam a migrar para os polos da célula, a carioteca se funde ao RER e 

desaparece, junto ao nucléolo e a cromatina se espiraliza formando os cromossomos 

• Metáfase II → os cromossomos atingem o máximo de espiralização e se dispõem na metade da célula 

formando a Placa Equatorial, os centríolos se encontram nos polos formando o fuso acromático para 

que haja separação do material genético 

• Anáfase II → ocorre a separação das cromátides irmãs no fuso acromático 

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

cromatina 
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Se fôssemos colocar a mitose em gráficos, ficaria desta forma: 

 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-mitose-e-meiose/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia1&utm_term=nucleo-interfasico-e-divisao-celular
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Exercícios 

 

1. No gráfico abaixo, relativo ao ciclo celular, a mitose está representada pelo intervalo: 

 

a) 1 – 2. 

b) 2 – 3. 

c) 1 – 3. 

d) 3 – 4. 

e) 4 – 5. 

2. Quando adquirimos frutas no comércio, observamos com mais frequência frutas sem ou com poucas 

sementes. Essas frutas têm grande apelo comercial e são preferidas por uma parcela cada vez maior 

da população. Em plantas que normalmente são diploides, isto é, apresentam dois cromossomos de 

cada par, uma das maneiras de produzir frutas sem sementes é gerar plantas com uma ploidia diferente 

de dois, geralmente triploide. Uma das técnicas de produção dessas plantas triploides é a geração de 

uma planta tetraploide (com 4 conjuntos de cromossomos), que produz gametas diploides e promove 

a reprodução dessa planta com uma planta diploide normal. A planta triploide oriunda desse 

cruzamento apresentará uma grande dificuldade de gerar gametas viáveis, pois como a segregação 

dos cromossomos homólogos na meiose I é aleatória e independente, espera-se que 

a) os gametas gerados sejam diploides. 

b) as cromátides irmãs sejam separadas ao final desse evento. 

c) o número de cromossomos encontrados no gameta seja 23. 

d) um cromossomo de cada par seja direcionado para uma célula filha. 

e) um gameta raramente terá o número correto de cromossomos da espécie. 
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3. A reprodução sexuada gera variabilidade genética dentre os seres vivos. Para tanto, durante a formação 

dos gametas sexuais, um processo de meiose forma células filhas com metade do número de 

cromossomos da célula mãe. Sobre este processo, ilustrado na figura abaixo, é correto afirmar que: 

 

 

a) Em “1”, é mostrada a prófase I, onde a condensação dos cromossomos os torna visíveis ao 

microscópio ótico. 

b) Na fase de diplóteno da Meiose I, os cromossomos homólogos iniciam sua separação, cujas 

cromátides se cruzam originando quiasmas. 

c) Na anáfase I, os pares de cromossomos homólogos prendem-se ao fuso acromático dispondo-se 

na região equatorial da célula. 

d) Na metáfase II, os microtúbulos do fuso acromático puxam as cromátides-irmãs para os polos 

opostos da célula. 

e) Na telófase II, desaparecem os nucléolos e a célula se divide (citocinese II). 
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4. A figura a seguir representa o tecido meristemático de uma planta, onde podem ser observadas células 

em diferentes fases de divisão. Qual das alternativas corresponde à sequência do processo mitótico? 

 

 

a) a → b → c → d → e → f. 

b) c → f → e → a → b → d. 

c) f → b → a → e → d → c. 

d) e → f → c → a → b → d. 

e) f → e → c → b → d → a. 

 
 

5. O gráfico mostra a variação da quantidade de DNA de uma célula somática durante as diversas fases 
de sua vida. 

 
No gráfico, a mitose propriamente dita e a interfase correspondem, respectivamente, aos períodos de 
tempo: 

a) 4 a 6    e    1 a 4. 

b) 2 a 4    e    3 a 5. 

c) 3 a 5    e    1 a 3. 

d) 1 a 3    e    4 a 6. 

e) 2 a 5    e    3 a 5. 

 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/05/quest%C3%A3o3.png
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6. No processo de divisão celular por mitose, chamamos de célula-mãe aquela que entra em divisão e de 

células-filhas, as que se formam como resultado do processo. Ao final da mitose de uma célula, têm-

se: 

a) Duas células, cada uma portadora de metade do material genético que a célula-mãe recebeu de 

sua genitora e a outra metade, recém-sintetizada. 

b) Duas células, uma delas com o material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a 

outra célula com o material genético recém-sintetizado. 

c) Três células, ou seja, a célula-mãe e duas células-filhas, essas últimas com metade do material 

genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a outra metade, recém-sintetizada. 

d) Três células, ou seja, a célula-mãe e duas células-filhas, essas últimas contendo material genético 

recém-sintetizado. 

e) Quatro células, duas com material genético recém-sintetizado e duas com o material genético que 

a célula-mãe recebeu de sua genitora. 

 

 

7. O esquema a seguir mostra a duração das fases da mitose em células de embrião de gafanhoto, 

mantido a 38ºC. 

 

Adaptado de Carl P. Swanson. THE CELL. Foundations of Modern Biology. New Jersey: Prentice-Hall lnc. p.52) 

De acordo com esses dados, a etapa mais rápida é aquela em que ocorre: 

a) Fragmentação da carioteca. 

b) Afastamento das cromátides-irmãs. 

c) Reorganização dos núcleos. 

d) Duplicação das moléculas de DNA. 

e) Alinhamento dos cromossomos na placa equatorial. 
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8. Alguns indivíduos podem apresentar características específicas de Síndrome de Down sem o 

comprometimento do sistema nervoso. Este fato se deve à presença de tecidos mosaicos, ou seja, 

tecidos que apresentam células com um número normal de cromossomos e outras células com um 

cromossomo a mais em um dos pares (trissomia). Este fato é devido a uma falha no mecanismo de 

divisão celular denominada de não-disjunção. Assinale a alternativa que identifica a fase da divisão 

celular em que esta falha ocorreu. 

a) anáfase II da meiose 

b) anáfase I da meiose 

c) anáfase da mitose 

d) metáfase da mitose 

e) metáfase II da meiose 

 

 

9. As figuras abaixo mostram fases de um tipo de divisão celular. 

 
Assinale a alternativa que identifica corretamente o tipo de divisão e a sequência correta na qual essas 

fases ocorrem. 

a) Mitose: II → I → III → IV → V. 

b) Mitose: III → IV → II →V → I. 

c) Meiose: III →II → IV → V → I. 

d) Meiose: IV → III → II →V → I. 

e) Meiose: V → I → IV → II → III. 
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10. O ciclo celular envolve a interfase e as divisões celulares, que podem ser mitose ou meiose. A meiose 

é um tipo de divisão celular que originará quatro células com o número de cromossomos reduzido pela 

metade. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que: 

a) interfase é um período em que ocorre apenas a duplicação do material genético. 

b) na anáfase I cada cromossomo de um par de cromossomos homólogos é puxado para um dos 

polos da célula. 

c) o crossing-over ocorre em todos os cromossomos não homólogos. 

d) na telófase I os cromossomos separados em dois lotes sofrem duplicação do material genético e 

as membranas nucleares se reorganizam. 

e) quiasmas são as permutas que ocorrem entre cromátides irmãs que permitem a variedade de 

gametas. 
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Gabarito 

 

1. E 

A mitose é a última etapa, quando retorna o número de cromossomos para 2n. Além disso, a duplicação 

dos cromossomos se dá na fase S da interfase.  

 

2. E 

A planta triploide, para não gerar sementes, dificilmente terá o número correto de cromossomos, fazendo 

com que não se desenvolvam seus gametas.  

 

3. B 

Na fase de diplóteno, dentro de prófase 1, há a formação dos quiasmas, regiões onde ocorreu o crossing 

over na fase de paquíteno.  

 

4. B 

Inicialmente, ocorre condensação da cromatina (c e f). Na prófase, ocorre o desaparecimento da carioteca 

e o início da migração dos cromossomos (a), até se alinharem no centro na metáfase (e). Na anáfase 

ocorre a separação das cromátides irmãs (b). Por fim, na telófase, há o retorno da carioteca e a separação 

em duas células.  

 

5. A 

 O ciclo celular pode ser dividido em duas etapas: divisão celular e intérfase. Em geral, a mitose dura 5% 

da duração total do ciclo celular, enquanto no tempo restante (95%) a célula permanece em intérfase. 

Nessa fase, os cromossomos estão descondensados no interior do núcleo, constituindo a cromatina. É 

durante a intérfase que o DNA está em plena atividade e é também nessa fase que as moléculas de DNA 

se duplicam, preparando a célula para a próxima divisão. Portanto, a intérfase corresponde ao período de 

tempo de 1 a 4, onde podemos notar no gráfico a duplicação do teor de DNA na célula (de 2C para 4C).  

Já a mitose corresponde ao período de 4 a 6, onde podemos notar o retorno do teor de DNA da célula ao 

nível original (de 4C para 2C). 

 

6. A 

Ao final da mitose, formam-se duas células. A replicação do material genético é dita semiconservativa, 

fazendo com que cada receba metade recém sintetizada e a outra metade pré-existente.  

 

7. B 

A etapa mais rápida (9 min), de acordo com o esquema, é a anáfase. Nessa fase, ocorre a separação e o 

afastamento das cromátides irmãs 

 

8. C 

Para indivíduos apresentarem a síndrome de Down na forma de mosaico, algumas células na fase de 

mórula deveriam estar com o número normal de cromossomos. Assim, pode-se afirmar que a síndrome 

não se originou da meiose, na formação dos gametas, mas da mitose durante o desenvolvimento 

embrionário 

 

9. C 

A presença do quiasma indica que o processo é a MEIOSE, pois ocorreu crossing over. Esse processo 

ocorre na fase de prófase I, assim, o número III é o primeiro a acontecer. A separação inicial é de 
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cromossomos homólogos, na anáfase I (figura II), enquanto que a separação das cromátides irmãs ocorre 

na anáfase II (figura V). Por fim, há a separação da célula com um número haploide de cromossomos.  

 

10.  B  

 A anáfase I (meiose) é a fase na qual os cromossomos homólogos são separados.  
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Mutações cromossômicas 

 

Resumo 

 

As alterações cromossômicas são síndromes genéticas provocadas por:  

(1) alterações estruturais, ocasionadas pelo ganho, perda ou pela inversão de nucleotídeos 

(2) alterações numéricas em consequência da falta ou excesso de cromossomos nas células. As mutações 

numéricas são, ainda, subdivididas em euploidias e aneuploidias. 

 

Na Euploidia, altera-se todo o conjunto cromossômico. Pode ser do tipo Monoploidia, em que o indivíduo 

possui um genoma (n), como na partenogênese; e Poliploidia, em que pode haver triploidia (3n), tetraploidia 

(4n) e assim por diante, muito comum no reino vegetal.  

 

As aneuploidias são consequências de erros na distribuição dos cromossomos durante a meiose na 

gametogênse ou na mitose durante o desenvolvimento embrionário. É um defeito de segregação de 

cromossomos homólogos ou de cromátides-irmãs, resultando na produção de gametas com mais ou menos 

cromossomos que o normal. Esta alteração é um mecanismo comum de aparecimento de trissomias ou 

monossomias. Pode ocorrer durante as fases de meiose I e II ou durante a mitose. E é a causa principal da 

Síndrome de Down e várias outras síndromes. 

 

 
 

Classificação das aneuploidias 

As principais aneuploidias são: 

Nulissomias (2n-2): Indivíduo não apresenta nenhum cromossomo de determinado par. 

Monossomias (2n-1): Indivíduo apresenta apenas um cromossomo de um determinado par. 

Trissomia (2n+1):Indivíduo portador dessa alteração apresenta um cromossomo a mais que o normal em um 

determinado par, ou seja, apresenta três cromossomos de um mesmo tipo.  
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Exemplos de aneuploidias 

Síndrome de Down (47, XX + 21 ou 47, XY +21): observa-se um indivíduo com 47 cromossomos, com um 

cromossomo de número 21 a mais. A síndrome de Down leva ao surgimento de características como a prega 

palpebral, a língua fissurada e a prega transversal contínua na palma da mão. Além disso, pessoas com essa 

síndrome podem ter certo atraso no desenvolvimento e estão mais sujeitas a problemas cardíacos. 

 

Síndrome de Turner (45, X0): observa-se a presença de apenas um cromossomo sexual X, sendo, portanto, 

uma monossomia. Nesse caso, verifica-se um indivíduo do sexo feminino com pouco desenvolvimento das 

mamas, ovários rudimentares, tórax largo, baixa estatura e pescoço alargado. Geralmente não causa atraso 

mental e, quando este se apresenta, é leve. É a única monossomia viável em seres humanos. 

 

 
 

Síndrome de Klinefelter (47, XXY): há, geralmente, três cromossomos sexuais (XXY), ou seja, é uma trissomia. 

Indivíduos com essa síndrome são do sexo masculino, possuem órgãos genitais pouco desenvolvidos, não 

produzem espermatozoides, podem apresentar crescimento das mamas e possuem diminuição do nível 

intelectual. 

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/sindrome-turner.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/sindrome-klinefelter.htm
https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-mutacoes-cromossomicas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia2&utm_term=anomalias-cromossomicas
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Exercícios 

 

1. O número de cromossomos da espécie humana pode, Às vezes, apresentar alterações. Pessoas com 

síndrome de Klinefelter possuem 47 cromossomos, entre os quais, os cromossomos sexuais s„o 

representados por XXY. Com base nessas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, È 

INCORRETO afirmar que 

a) os pais de um indivíduo Klinefelter têm número normal de cromossomos nas células somáticas. 

b) a presença de dois cromossomos X impede a manifestação do fenótipo masculino. 

c) a ocorrência do fenótipo mutante é resultado de um cromossomo extra. 

d) a fecundação de um óvulo X por um espermatozoide  XY dê origem a um indivíduo Klinefelter. 

  
 

2. No início do desenvolvimento, todo embrião humano tem estruturas que podem se diferenciar tanto no 

sistema reprodutor masculino quanto no feminino. Um gene do cromossomo Y, denominado SRY (sigla 

de sex-determining region Y), induz a formação dos testículos. Hormônios produzidos pelos testículos 

atuam no embrião, induzindo a diferenciação das outras estruturas do sistema reprodutor masculino e, 

portanto, o fenótipo masculino. Suponha que um óvulo tenha sido fecundado por um espermatozóide 

portador de um cromossomo Y com uma mutação que inativa completamente o gene SRY. Com base 

nas informações contidas no parágrafo anterior, pode-se prever que o zigoto 

a) será inviável e não se desenvolverá em um novo indivíduo. 

b) se desenvolverá em um indivíduo cromossômica (XY) e fenotipicamente do sexo masculino, 

normal e fértil. 

c) se desenvolverá em um indivíduo cromossômica (XY) e fenotipicamente do sexo masculino, mas 

sem testículos. 

d) se desenvolverá em um indivíduo cromossomicamente do sexo masculino (XY), mas com fenótipo 

feminino. 

e) se desenvolverá em um indivíduo cromossômica (XX) e fenotipicamente do sexo feminino. 

 

 

3. A síndrome de Down é causada por uma anomalia cromossômica em que o portador apresenta células 

com três cromossomos do número 21. Os afetados apresentam geralmente baixa estatura, pescoço 

relativamente curto, olhos oblíquos, mãos curtas e largas, entre outras características. Essa síndrome 

é um exemplo de: 

a) Euploidia. 

b) Aneuploidia. 

c) Deleção. 

d) Duplicação. 

e) Translocação. 
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4. Nas aneuploidias, um tipo de aberração cromossômica numérica, ocorrem alterações no número de 
um ou mais pares de cromossomos. Um exemplo de aneuploidia é a síndrome de Turner, em que o 
indivíduo apresenta apenas um cromossomo X, sendo, portanto, sempre do sexo feminino. Nesse caso 
ocorre uma pessoa com baixa estatura, ovários atrofiados, pescoço alado, deficiência hormonal, entre 
outras características. Esse tipo de aneuploidia recebe o nome de: 

a) Nulissomia. 

b) Monossomia. 

c) Trissomia. 

d) Tetrassomia. 

 
 

5. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão 

cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica, em sequência, dos pares de 

cromossomos e permite identificar um indivíduo normal (46, XX ou 46, XY) ou com alguma alteração 

cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino, com alterações 

morfológicas e comprometimento cognitivo, verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47, XY, 

+18. 

A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como: 

a) estrutural, do tipo deleção. 

b) numérica, do tipo euploidia. 

c) numérica, do tipo poliploidia. 

d) estrutural, do tipo duplicação. 

e) numérica, do tipo aneuploidia. 
 
 

6. As anomalias cromossômicas são bastante frequentes na população humana. Cada espécie apresenta 

um cariótipo típico, isto é, um conjunto de cromossomos caracterizado e identificado em número, 

forma e tamanho. Alterações no material genético, quantitativas ou qualitativas, podem ocorrer durante 

os processos de preparação para duplicação. Mesmo durante as divisões mitóticas ou meióticas 

acontecem irregularidades (aberrações) na divisão celular ou ocorrem ação de agentes externos como 

as radiações que podem cortar cromossomos. Como os cromossomos são os depositários dos genes, 

qualquer alteração numérica ou estrutural é capaz de modificar a expressão gênica, originando 

organismos anormais ou inviáveis. Qual das seguintes síndromes humanas apresenta uma 

monossomia? 

a) Síndrome de Edwards. 

b) Síndrome de Klinefelter. 

c) Síndrome de Turner. 

d) Síndrome de Patau. 

e) Síndrome de Down. 
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7. As aberrações cromossômicas são alterações estruturais (perda de pedaços ou inversões) ou 

alterações numéricas (falta ou excesso) de cromossomos nas células. Essas alterações podem levar 

ao desenvolvimento de algumas síndromes, ou mesmo à inviabilização do desenvolvimento 

embrionário. Uma síndrome conhecida é aquela na qual indivíduos nascem com uma monossomia do 

cromossomo X, ou seja, com cariótipo 45,X. Esta síndrome também é conhecida como:  

a) Síndrome de Down.  

b) Síndrome de Klinefelter.  

c) Síndrome de Turner. 

d) Síndrome de Patau. 

 
 

8. A identificação do fator que origina indivíduos com síndrome de Down se tornou possível pela utilização 
da técnica de 

a) contagem e identificação dos cromossomos. 

b) cultura de células e tecidos. 

c) mapeamento do genoma humano. 

d) produção de DNA recombinante.  

 
 

9. Um cientista realizou uma pesquisa para compreender o aparecimento de uma alteração no tamanho 

diminuído de uma das asas de um lote de insetos polinizadores. O pesquisador constatou que 

cromossomos não homólogos dos animais com a asa modificada apresentavam um rearranjo, 

indicando uma troca mútua de segmentos, sugerindo, portanto, que essa alteração era a causa provável 

do aparecimento da asa menor. A aberração estrutural, que incidiu nesses cromossomos, denomina-

se:  

a) Deficiência.  

b) Inversão.  

c) Translocação.  

d) Crossing-over.  

e) Deleção. 
  
 

10. Assinale a alternativa correta.  

a) Os indivíduos com síndrome de Klinefelter possuem cariótipo 47, XXY, e o cromossomo a mais 

pode ter sido herdado da mãe ou do pai.  

b) Por meio da observação de hemácias da corrente sangüínea, é possível determinar se um indivíduo 

tem número normal de cromossomos.  

c) Os indivíduos com síndrome de Down apresentam um par de cromossomos nº 21 a mais.  

d) As aberrações cromossômicas só podem ser diagnosticadas após o parto.  

e) Desde que um indivíduo da espécie humana tenha 46 cromossomos em suas células, ele será 

normal. 
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1. B 

A presença do cromossomo Y faz com que, mesmo com dois cromossomos X, o fenótipo masculino 

ainda seja expressado, como a presença de testículos, pênis, entre outros fatores.  

 

2. D 

Sem a ativação do gene SRY, não haverá o processo de diferenciação fenotípica masculina, e o embrião 

se desenvolverá com fenótipo feminino.  

 

3. B 

A síndrome de Down caracteriza-se como uma aneuploidia, uma alteração numérica que modifica pouco 

o número de cromossomos.  

 

4. B 

Esse tipo de aneuploidia recebe o nome de monossomia, pois o indivíduo apresenta um cromossomo a 

menos que o normal (2n-1). 

 

5. E 

Edwards é uma alteração numérica, a trissomia do cromossomo 18, e pode ser classificada como uma 

aneuploidia, pois é a adição de apenas um cromossomo.  

 

6. C 

A Síndrome de Turner trata-se de uma monossomia, ela ocorre quando a mulher carrega apenas um 

cromossomo X, sendo então X0.  

 

7. C  

A presença de um único cromossomo X caracteriza a síndrome de Turner.   

 

8. A 

Síndrome de Down e outras alterações cromossômicas se tornaram possíveis de serem identificadas 

devido a técnicas de contagem de cromossomos.  

 

9. C 

A troca de fragmentos entre cromossomos não-homólogos é chamada translocação.  

 

10. A 

Klinefelter é uma aneuploidia na qual o indivíduo apresenta um cromossomo X a mais. Esse cromossomo 

X pode ter vindo da mãe, em um óvulo XX, ou do pai, em um espermatozoide XY.  
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Moralidade em Kant 

 

Resumo 

 

Kant e o iluminismo 

O Iluminismo foi uma revolução intelectual que ocorreu no século XVIII e que se contrapôs aos ideais 

defendidos ao longo do período medieval.  Esse processo histórico teve seu início, por assim dizer, com o 

movimento renascentista e, em linhas gerais, representa a transformação progressiva de uma mentalidade 

teocêntrica para uma mentalidade antropocêntrica.  O filósofo alemão Immanuel Kant (1724 – 1804) é um 

dos mais importantes pensadores iluministas, sendo considerado por muitos comentadores como o principal 

filósofo da Modernidade.  A doutrina moral kantiana é, nesse sentido, independentemente de qualquer sentido 

religioso, estando fundamentada na própria subjetividade humana, ou seja, no aparelho cognitivo universal e 

necessário que está presente em todo e qualquer ser humano. 

  

Ética deontológica 

A Ética defendida por Kant é uma ética deontológica, isto é uma ética baseada fundamentalmente 

na noção de dever moral.  Dever aqui é entendido não como uma obrigação ditada por um ser superior, mas 

sim como obrigação que se baseia no próprio aparelho cognitivo humano, isto é, na noção kantiana do “eu 

transcendental” ou “sujeito transcendental”.  Todos os seres humanos, segundo Kant, possuem o mesmo 

aparato cognitivo, e para que possamos agir racionalmente precisamos de princípios que nos são dados a 

partir da consciência moral. Nesse sentido, a vida moral está restrita aos seres humanos, pois apenas eles 

podem exercer efetivamente sua vontade.  No entanto, para que possamos agir de acordo com uma “vontade 

boa” precisamos, segundo Kant, de um imperativo, que é uma espécie de mandamento que nos impele a agir 

de uma determinada forma. 

Após analisar detidamente a consciência moral, Kant especificou o conceito de imperativo sob dois 

aspectos fundamentais: O imperativo hipotético e o imperativo categórico.  O imperativo hipotético ordena 

uma ação com vistas a alcançar um determinado fim.  Nesse primeiro caso, a ação é boa na medida em que 

possibilita que se alcance outra coisa além da própria ação.  Por exemplo, quando faço algo na esperança de 

receber algo em troca, sendo guiado pelo imperativo hipotético.  Por outro lado, o imperativo categórico é 

aquele que visa uma ação que é entendida como necessária por si mesma, ou seja, que não é realizada no 

intuito de se obter algo em troca, mas sim uma ação que é boa por si mesma.  Por conta disso, Kant considera 

o imperativo categórico incondicionado, como absoluto, voltado para uma ação que tem em vista a noção de 

dever. 

É apenas agindo a partir do imperativo categórico, e não a partir do imperativo hipotético, que a 

vontade do ser humano é verdadeiramente moral, no sentido de que tal ação é boa em si mesma e não boa 

em virtude de algo que lhe é exterior. É por conta disso que lemos a máxima kantiana que afirma o seguinte: 
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“Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal”. 

Isso significa que nossa ação é moralmente boa apenas quando podemos universalizá-la, isto é, apenas 

quando todos possam agir da mesma forma sem qualquer contradição.  Nesse sentido, uma ação não pode 

ser considerada boa a partir de condicionantes como: chegar ao céu, ser feliz, evitar a dor, ou qualquer outro 

interesse particular.  Uma ação verdadeiramente moral tem como base a racionalidade humana, que é 

incondicional e necessária.  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/extensivo-enem-moralidade-em-kant/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=sintese-kantiana
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Exercícios 

 

1. A maior violação do dever de um ser humano consigo mesmo, considerado meramente como um ser 

moral (a humanidade em sua própria pessoa), é o contrário da veracidade, a mentira [...]. A mentira 

pode ser externa [...] ou, inclusive, interna. Através de uma mentira externa, um ser humano faz de si 

mesmo um objeto de desprezo aos olhos dos outros; através de uma mentira interna, ele realiza o que 

é ainda pior: torna a si mesmo desprezível aos seus próprios olhos e viola a dignidade da humanidade 

em sua própria pessoa [...]. Pela mentira um ser humano descarta e, por assim dizer, aniquila sua 

dignidade como ser humano. [...] É possível que [a mentira] seja praticada meramente por frivolidade 

ou mesmo por bondade; aquele que fala pode, até mesmo, pretender atingir um fim realmente benéfico 

por meio dela. Mas esta maneira de perseguir este fim é, por sua simples forma, um crime de um ser 

humano contra sua própria pessoa e uma indignidade que deve torná-lo desprezível aos seus próprios 

olhos. 
 Immanuel Kant. A metafísica dos costumes, 2010. 

Em sua sentença dirigida à mentira, Kant 

a) considera a condenação relativa e sujeita a justificativas, de acordo com o contexto.     

b) assume que cada ser humano particular representa toda a humanidade.     

c) apresenta um pensamento desvinculado de pretensões racionais universalistas.     

d) demonstra um juízo condenatório, com justificação em motivações religiosas.     

e) assume o pressuposto de que a razão sempre é governada pelas paixões.     

   
 

2. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não 

poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em 

prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa; mas tem ainda consciência bastante para 

perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo 

que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou 

pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. 
 KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 

   
De acordo com a moral kantiana, a “falsa promessa de pagamento” representada no texto 

a) assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa.    

b) garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na terra.    

c) opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal.    

d) materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios.    

e) permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas.    
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3. Os ricos adquiriram uma obrigação relativamente à coisa pública, uma vez que devem sua existência 

ao ato de submissão à sua proteção e zelo, o que necessitam para viver; o Estado então fundamenta o 

seu direito de contribuição do que é deles nessa obrigação, visando a manutenção de seus 

concidadãos. Isso pode ser realizado pela imposição de um imposto sobre a propriedade ou a atividade 

comercial dos cidadãos, ou pelo estabelecimento de fundos e de uso dos juros obtidos a partir deles, 

não para suprir as necessidades do Estado (uma vez que este é rico), mas para suprir as necessidades 

do povo. 
 KANT, I. A metafísica dos costumes. Bauru: Edipro, 2003. 

   
Segundo esse texto de Kant, o Estado 

a) deve sustentar todas as pessoas que vivem sob seu poder, a fim de que a distribuição seja 

paritária.    

b) está autorizado a cobrar impostos dos cidadãos ricos para suprir as necessidades dos cidadãos 

pobres.    

c) dispõe de poucos recursos e, por esse motivo, é obrigado a cobrar impostos idênticos dos seus 

membros.    

d) delega aos cidadãos o dever de suprir as necessidades do Estado, por causa do seu elevado custo 

de manutenção.    

e) tem a incumbência de proteger os ricos das imposições pecuniárias dos pobres, pois os ricos 

pagam mais tributos.    

   
 

4. A pura lealdade na amizade, embora até o presente não tenha existido nenhum amigo leal, é imposta a 

todo homem, essencialmente, pelo fato de tal dever estar implicado como dever em geral, 

anteriormente a toda experiência, na ideia de uma razão que determina a vontade segundo princípios a 

priori. 
 KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Barcarolla, 2009. 

A passagem citada expõe um pensamento caracterizado pela 

a) eficácia prática da razão empírica.    

b) transvaloração dos valores judaico-cristãos.    

c) recusa em fundamentar a moral pela experiência.    

d) comparação da ética a uma ciência de rigor matemático.    

e) importância dos valores democráticos nas relações de amizade.    
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5. Leia o texto a seguir. 
 As leis morais juntamente com seus princípios não só se distinguem essencialmente, em todo o 

conhecimento prático, de tudo o mais onde haja um elemento empírico qualquer, mas toda a Filosofia 

moral repousa inteiramente sobre a sua parte pura e, aplicada ao homem, não toma emprestado o mínimo 

que seja ao conhecimento do mesmo (Antropologia). 
KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. de Guido A. de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial, 2009. p.73. 

  
Com base no texto e na questão da liberdade e autonomia em Immanuel Kant, assinale a alternativa 
correta. 

a) A fonte das ações morais pode ser encontrada através da análise psicológica da consciência 

moral, na qual se pesquisa mais o que o homem é, do que o que ele deveria ser.    

b) O elemento determinante do caráter moral de uma ação está na inclinação da qual se origina, 

sendo as inclinações serenas moralmente mais perfeitas do que as passionais.    

c) O sentimento é o elemento determinante para a ação moral, e a razão, por sua vez, somente pode 

dar uma direção à presente inclinação, na medida em que fornece o meio para alcançar o que é 

desejado.    

d) O ponto de partida dos juízos morais encontra-se nos “propulsores” humanos naturais, os quais 

se direcionam ao bem próprio e ao bem do outro.    

e) O princípio supremo da moralidade deve assentar-se na razão prática pura, e as leis morais devem 

ser independentes de qualquer condição subjetiva da natureza humana.    

   
 

6. A necessidade de conviver em grupo fez o homem desenvolver estratégias adaptativas diversas. 

Darwin, num estudo sobre a evolução e as emoções, mostrou que o reconhecimento de emoções 

primárias, como raiva e medo, teve um papel central na sobrevivência. Estudos antigos e recentes têm 

mostrado que a moralidade ou comportamento moral está associado a outros tipos de emoções, como 

a vergonha, a culpa, a compaixão e a empatia. Há, no entanto, teorias éticas que afirmam que as ações 

boas devem ser motivadas exclusivamente pelo dever e não por impulsos ou emoções. Essa teoria é a 

ética 

a) deontológica ou kantiana.    

b) das virtudes.    

c) utilitarista.    

d) contratualista.    

e) teológica.    
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7. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade 

é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o 

próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na 

falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer 

uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas 

pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma 

condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. 
 KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Petrópolis: Vozes, 1985 (adaptado). 

Kant destaca no texto o conceito de Esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto 
filosófico da Modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa 

a) a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade.    

b) o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas.    

c) a imposição de verdades matemáticas, com caráter objetivo, de forma heterônoma.    

d) a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento.    

e) a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão.    

   
 

8. “Como toda lei prática representa uma ação possível como boa e por isso como necessária para um 

sujeito praticamente determinável pela razão, todos os imperativos são fórmulas da determinação da 

ação que é necessária segundo o princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso da ação 

ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é hipotético; se a ação é 

representada como boa em si, por conseguinte, como necessária numa vontade em si conforme à razão 

como princípio dessa vontade, então o imperativo é categórico”. 
 Kant 

Considerando o pensamento ético de Kant e o texto acima, é correto afirmar que 

a) o imperativo hipotético representa a necessidade prática de uma ação como subjetivamente 

necessária para um ser determinável pelas inclinações.    

b) o imperativo categórico representa a necessidade prática de uma ação como meio para se atingir 

um fim possível ou real.    

c) os imperativos (hipotético e categórico) são fórmulas de determinação necessária, segundo o 

princípio de uma vontade que é boa em si mesma.    

d) o imperativo categórico representa a ação como boa em si mesma e como necessária para uma 

vontade em si conforme a razão.    

e) o imperativo hipotético declara a ação como objetivamente necessária independentemente de 

qualquer intenção ou finalidade da ação.    

   
 

9. Contrapondo ceticismo e dogmatismo, o criticismo se apresenta como única saída para se repensar 
às questões pertinentes à metafísica. O criticismo denomina a filosofia de 

a) Hume.    

b) Hegel.    

c) Kant.    

d) Marx.    

e) Rousseau.    
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10. 90 milhões em ação, pra frente, Brasil, do meu coração. 
Todos juntos, vamos, pra frente, Brasil, salve a seleção. 
De repente é aquela corrente pra frente. 
Parece que todo o Brasil deu a mão. 
Todos ligados na mesma emoção. 
Tudo é um só coração. 
Todos juntos, vamos, pra frente, Brasil, Brasil, 
Salve a seleção. 

Canção: Pra frente Brasil/ Copa 1970. Autor: Miguel Gustavo 

  
Na obra “Resposta à questão: o que é o esclarecimento?”, Kant discute conceitos como uso público e 

privado da razão e a superação da menoridade. 

À luz do pensamento kantiano, o fenômeno contemporâneo do uso político dos eventos esportivos 

a) torna o indivíduo dependente, já que a sua menoridade impede o esclarecimento e a possibilidade 

de pensar por si próprio.    

b) forma o indivíduo autônomo, uma vez que amplia a sua capacidade de fazer uso da própria razão 

para agir autonomamente.    

c) impede que o indivíduo pense de forma restrita, pois, mesmo estando cercado por tutores, 

facilmente rompe com a menoridade.    

d) proporciona esclarecimento político das massas, pois tais eventos promovem o aprendizado 

crítico mediante a afirmação da ideia de nacionalidade.    

e) confere liberdade às massas para superar a dependência gerada pela aceitação da tutela de 

outrem.    
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Gabarito 

 

1. B 
Para Kant, pensador iluminista, a filosofia moral estaria fundamentada em princípios racionais, sendo a 

razão o único fundamento que daria validade à moral humana. Com efeito, a ação moral estaria 

condicionada ao sujeito epistemológico, ou seja, à estrutura cognitiva que é universal e necessária, e não 

ao sujeito subjetivo, individual. Por ser racional, portanto, o indivíduo deveria agir segundo uma razão 

pura prática de validade universal, ideia expressa na conhecida frase de Kant: “age só segundo máxima 

tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal”. A partir do exemplo da mentira, 

Kant aponta que a mesma não poderia ser usada sem cair em uma autocontradição moral, pois o 

indivíduo particular representaria uma moral geral, de toda a humanidade, como aponta a alternativa [B].   

  
2. C 

De acordo com a ética kantiana, o indivíduo deve guiar-se de acordo com o imperativo categórico, 

segundo o qual ele deve agir de forma que sua ação possa ser universalizada para todos os indivíduos. 

O ato de fazer uma falsa promessa de pagamento contraria esse imperativo, pois, se universalizado, 

criaria uma situação de total instabilidade e desconfiança.   

  
3. B 

A alternativa [B] é a única que está de acordo com a visão kantiana do Estado. De acordo com que 

apresenta o texto, Kant defende a visão segundo a qual é justo o Estado cobrar impostos dos ricos para 

sustentar os seus concidadãos.   

  
4. C 

Para Kant, o modo como a razão humana opera caracteriza o ser racional como ser de condição moral, 

ou seja, a moral kantiana se fundamenta no exercício da razão. Ademais, para o filósofo, na mente 

humana existem estruturas a priori que determinam a forma como a razão apreende os objetos de 

conhecimento, independentemente de qualquer experiência empírica. Dessa forma, como a razão se 

articula à moral, a mesma não se fundamenta pela experiência.   

  
5. E 

Em sua obra “Crítica da Razão Pura”, Immanuel Kant discorre sobre o uso da razão enquanto a 

consciência do indivíduo sobre o conjunto de leis morais vigentes na sociedade. Para ele não se adquire 

esta consciência por meio da intuição natural, pelo contrário, este conhecimento depende de uma 

intuição intelectual. E, outras palavras o conhecimento das leis morais se dá pelo uso deliberado da razão 

no reconhecimento da moralidade vigente, isto é por uma razão pura. A autonomia para o autor é a 

liberdade que o ser humano faz no uso positivo de sua razão, motivado apenas por sua vontade. A 

liberdade, o livre arbítrio, permite autonomia na medida em que a consciência do indivíduo atue, por meio 

da razão, sem condicionantes, apenas por sua vontade própria, na busca de um conhecimento que lhe 

amplie a consciência de sua condição de liberdade. Para isto, o uso da razão deve ser deliberado. Não 

há um impulso natural, sentimentos no ser humano que o conduza para uma ação moral em 

concordância com a lei moral vigente, mas sim um processo livre, autônomo e consciência no uso de 

sua liberdade.   

  
6. A 

A ética das virtudes é uma ética aristotélica onde a ação é guiada para um bem maior movido pela 

reflexão pessoal, desenvolvida pela busca da auto realização e felicidade de toda a cidade. A ética 

utilitarista estabelece que nossas ações são guiadas pela maior quantidade de felicidade que podemos 
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gerar no convívio social. Assim, os homens agem devido a um interesse maior imposto exteriormente. 

Na ética contratualista, devido a necessidade de conviver juntos, como melhor alternativa para 

sobrevivência, os homens estabelecem leis que visam garantir uma não agressão mútua. Assim, suas 

ações são guiadas por uma conveniência, um pacto ou contrato estabelecido. Na ética teológica as 

ações são guiadas por princípios divinos que ultrapassam a esfera humana e se inserem no plano 

transcendental. Assim, as ações humanas são guiadas pelo medo em relação ao transcendente. 

Diferentemente, na ética Kantiana ou deontológica, os homens agem de forma deliberada na medida em 

que utilizam a razão para adquirirem consciência. Por meio do conhecimento obtido com o uso da razão 

o homem torna-se livre para agir. Assim, a ação guiada pela razão faz com que o homem tenha o dever 

de estender essa razão a todos os homens. Isto se dá através da criação de máximas (leis 

universalmente aceitas) que se convertem em imperativos para agir. Estes imperativos poder ser 

utilizados por todos os homens racionais e não são dados por inclinações naturais ou por meio de 

princípios transcendentais, mas pela consciência do dever em relação a si e aos que os cercam. Portanto, 

esta lei moral representa o dever de todo ser racional e se coloca como maior do que os sentimentos 

individuais e egoístas.   

  
7. A 

Como diz Kant em Resposta à pergunta: “O que é Iluminismo?” (1784), a palavra de ordem deste 

movimento de renovação cultural é “Sapere aude!”, isto quer dizer basicamente que os homens deveriam 

deixar sua menoridade, da qual são culpados, e direcionarem seu entendimento a partir de suas próprias 

forças, sem a guia de outro. 

(Para uma noção geral sobre o assunto: <http://www.youtube.com/watch?v=9a9kWxpnjWk>.) 
 

Esta posição perante o mundo possibilitou um movimento em busca da liberdade e de um ideal de 

independência política, econômica e intelectual. Desta busca nasce, entre muitos outros movimentos, a 

Independência americana, a Independência haitiana e a Revolução francesa (esta última influenciada 

pelo pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau). E sendo uma posição opositora dos regimes 

absolutistas, o Iluminismo almeja a libertação da riqueza e de tudo mais dos mistérios divinos tão 

presentes no pensamento medieval e influentes neste tipo de Estado absoluto. Tudo passa a ser 

problema resolvível se o entendimento do homem se empenhar de maneira metodológica. Nada é 

misterioso. Desta confiança na razão nasce uma reflexão sobre a riqueza e sua administração – Adam 

Smith, A riqueza das nações (1776), por exemplo. Neste contexto Montesquieu também é importante, na 

sua obra O Espírito das Leis temos um tratado sobre as relações do poder administrativo e uma 

teorização sobre a tripartição deste poder (executivo, legislativo e judiciário) de modo a serem separados, 

porém interdependentes.    

  
8. D 

Kant distingue dois tipos de lei produzidos pela razão. Dado certo fim que nós gostaríamos de alcançar 

a razão pode proporcionar um imperativo hipotético – uma regra contingente para a ação alcançar esse 

fim. Um imperativo hipotético diz, por exemplo: se alguém deseja comprar um carro novo, então se deve 

previamente considerar quais tipos de carros estão disponíveis para compra. Mas Kant objeta que a 

concepção de uma lei moral não pode ser meramente hipotética, pois uma ação moral não pode ser 

fundada sobre um propósito circunstancial. A moralidade exige uma afirmação incondicional do dever 

de um indivíduo, a moralidade exige uma regra para ação que seja necessária, a moralidade exige um 

imperativo categórico.   
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9. C 
Pode-se dizer que o criticismo foi inaugurado na obra Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Nesta 

obra, ele procura colocar em questão as bases metafísicas do empirismo e do inatismo, considerando 

que não se pode cair no dogmatismo filosófico, que corresponderia à “pretensão de progredir apenas 

com um conhecimento puro a partir de conceitos (o filosófico) segundo princípios há tempos usados pela 

razão, sem se indagar, contudo de que modo e com que direito chegou a eles” (Prefácio à segunda edição 

da Crítica da Razão Pura).   

  
10. A 

a) Correta: tendo como referência o texto de Kant, o que é o esclarecimento? pode-se afirmar que o uso 

político dos eventos esportivos torna o indivíduo dependente e o impede de tornar-se esclarecido e 

pensar por si próprio. A partir do momento em que um evento esportivo perde seu sentido próprio e 

assume outras funções, no caso servir para fins políticos, insere o indivíduo na menoridade, 

compreendida por Kant como a "incapacidade de fazer uso do entendimento sem a direção de outro 

indivíduo". Kant também afirma que é difícil para "um homem em particular desvencilhar-se da 

menoridade". 

b) Incorreta: como afirmado, se analisarmos o uso político dos eventos esportivos à luz do texto de 

Kant, não se pode afirmar que tal uso torna o indivíduo autônomo ou que, como decorrência, este 

terá ampliada sua capacidade de fazer uso da própria razão para agir autonomamente. O que ocorre 

é o contrário, uma vez que o indivíduo acabaria por se inserir cada vez mais na menoridade. 

c) Incorreta: ao contrário do que afirma a alternativa, se analisarmos o uso político dos eventos 

esportivos à luz do texto de Kant, chegaremos à conclusão de que o indivíduo se sentirá impedido 

de pensar de forma "alargada" e não de forma restrita. Da mesma forma, enfrentará enorme 

dificuldade para romper com a menoridade, sobretudo se estiver cercado de tutores. O papel 

desempenhado pelos tutores é o de manter os indivíduos na menoridade e dependentes e não o de 

estimular o pensamento ampliado e autônomo. 

d) Incorreta: se pensarmos o uso político dos eventos esportivos à luz do texto de Kant, concluiremos 

que o que resulta de tal uso não é o esclarecimento das massas, mas sim o contrário, isto é, a 

consequência será a menoridade e a ausência de esclarecimento. Tais eventos também não 

promovem o aprendizado crítico mediante a afirmação da ideia de nacionalidade. 

e) Incorreta: o uso político dos eventos esportivos não confere liberdade às massas para superar a 

dependência gerada pela aceitação da tutela de outrem. A consequência será exatamente o oposto, 

isto é, menor liberdade às massas e maior dependência em relação aos outros, especialmente aos 

tutores que são guias dos demais indivíduos.   
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Exercícios de Gravitação Universal 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

Exercícios 

 

1. Sabe-se que a posição em que o Sol nasce ou se põe no horizonte muda de acordo com a estação do 

ano. Olhando-se em direção ao poente, por exemplo, para um observador no Hemisfério Sul, o Sol se 

põe mais à direita no inverno do que no verão. 

 
O fenômeno descrito deve-se à combinação de dois fatores: a inclinação do eixo de rotação terrestre e 

a 

a) precessão do periélio terrestre. 

b) translação da Terra em torno do Sol. 

c) nutação do eixo de rotação da Terra. 

d) precessão do eixo de rotação da Terra. 

e) rotação da Terra em torno de seu próprio eixo. 
 

 

2. Os planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol. A Terra, por exemplo, está a aproximadamente 

150 milhões de km (1 u.a.) do Sol e demora 1 ano para dar uma volta em torno dele. A tabela a seguir 

traz algumas informações interessantes sobre o Sistema Solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com a tabela a razão entre os diâmetros equatoriais de Júpiter e da Terra, vale 

aproximadamente: 

a) 10,8. 

b) 0,2. 

c) 0,9. 

d) 1,0. 

e) 5,2. 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-exercicios-sobre-gravitacao-universal/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=dinamica
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3. Os avanços nas técnicas observacionais têm permitido aos astrônomos rastrear um número crescente 

de objetos celestes que orbitam o Sol. A figura mostra, em escala arbitrária, as órbitas da Terra e de 

um cometa (os tamanhos dos corpos não estão em escala). Com base na figura, analise as afirmações:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Dada a grande diferença entre as massas do Sol e do cometa, a atração gravitacional exercida 

pelo cometa sobre o Sol é muito menor que a atração exercida pelo Sol sobre o cometa. 

II. O módulo da velocidade do cometa é constante em todos os pontos da órbita. 

III. O período de translação do cometa é maior que um ano terrestre. 

 

Está(ão) correta(s)  

a) apenas I.  

b) apenas III.  

c) apenas I e II. 

d) apenas II e III. 

e) I, II e III.  
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4. Muitos ainda acreditam que como a órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse e o Sol não está no 

centro dessa elipse, as estações do ano ocorrem porque a Terra ora fica mais próxima do Sol, ora mais 

afastada. Se isso fosse verdade, como se explica o fato de o Natal ocorrer numa época fria (até nevar) 

nos países do hemisfério norte e no Brasil ocorrer numa época de muito calor? Será que metade da 

Terra está mais próxima do Sol e a outra metade está mais afastada? Isso não faz sentido. A existência 

das estações do ano é mais bem explicada 

a) pelo fato de o eixo imaginário de rotação da Terra ser perpendicular ao plano de sua órbita ao redor 

do Sol. 

b) pelo fato de em certas épocas do ano a velocidade de translação da Terra ao redor do Sol ser 

maior do que em outras épocas. 

c) pela inclinação do eixo imaginário de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita ao redor 

do Sol. 

d) pela velocidade de rotação da Terra em relação ao seu eixo imaginário não ser constante. 

e) pela presença da Lua em órbita ao redor da Terra, exercendo influência no período de translação 

da Terra ao redor do Sol. 

 

 

5. A figura abaixo representa o Sol, três astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol: Urano, 

Netuno e o objeto na década de 1990, descoberto, de nome 1996 TL66. 

 
Analise as afirmativas a seguir: 

I. Essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um dos focos dessas elipses. 

II. Os três astros representados executam movimento uniforme em torno do Sol, cada um com um 

valor de velocidade diferente do dos outros. 

III. Dentre os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do 

Sol é Urano. 

 
Indique: 

a) se todas as afirmativas são corretas. 

b) se todas as afirmativas são incorretas. 

c) se apenas as afirmativas I e II são corretas. 

d) se apenas as afirmativas II e III são corretas. 

e) se apenas as afirmativas I e III são corretas. 
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6. Um satélite de telecomunicações está em sua órbita ao redor da Terra com período T. Uma viagem do 

Ônibus Espacial fará a instalação de novos equipamentos nesse satélite, o que duplicará sua massa 

em relação ao valor original. Considerando que permaneça com a mesma órbita, seu novo período T’ 

será: 

a) T’ = 9T. 

b) T’ = 3T. 

c) T’ = T. 

d) T’ = T/3. 

e) T’ = T/9. 

 

 

7. A força de atração gravitacional entre dois corpos de massas M e m, separados de uma distância d, 

tem intensidade F. Então, a força de atração gravitacional entre dois outros corpos de massas M/2 e 

m/2, separados de uma distância d/2, terá intensidade: 

a) F/4 

b) F/2 

c) F 

d) 2F 

e) 4F 

 

 

8. O planeta Vênus descreve uma trajetória praticamente circular de raio 1,0x1011 m ao redor do Sol. Sendo 

a massa de Vênus igual a 5,0x1024 kg e seu período de translação 224,7 dias (2,0x107 segundos), pode-

se afirmar que a força exercida pelo Sol sobre Vênus é, em newtons, aproximadamente: 

a) 5,0x1022. 

b) 5,0x1020.  

c) 2,5x1015. 

d) 5,0x1013.  

e) 2,5x1011. 

 
 

9. Um planeta orbita uma estrela, descrevendo trajetória circular ou elíptica. O movimento desse planeta 

em relação à estrela: 

a) não pode ser uniforme; 

b) pode ser uniformemente variado; 

c) pode ser harmônico simples; 

d) tem características que dependem de sua massa, mesmo que esta seja desprezível em relação à 

da estrela; 

e) tem aceleração exclusivamente centrípeta em pelo menos dois pontos da trajetória. 
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10. Na situação esquematizada na figura, os corpos P1 e P2 estão fixos nas posições indicadas e suas 

massas valem 8M e 2M, respectivamente. 

 

Deve-se fixar no segmento que une P1 a P2 um terceiro corpo P3, de massa M, de modo que a força 

resultante das ações gravitacionais dos dois primeiros sobre este último seja nula. Em que posição 

deve-se fixar P3? 

a) A. 
b) B. 
c) C. 
d) D. 
e) E. 

 
 
 

  



 
 

 

 

6 

Física 
 

Gabarito 

 

1. B 

 

2. A 

 

 

 

 

3. B 

 

4. C 

 

5. E 

 

 

6. C 

O período de revolução do referido satélite só depende da massa da Terra. 

 

7. C 
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8. A 

 

 

9. E 

Se a trajetória for circular, a aceleração será exclusivamente centrípeta ao longo de toda a circunferência 

e, se for elíptica, a aceleração será exclusivamente centrípeta apenas no afélio e no periélio. 

 

10. D 
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Gravitação Universal 

 

Resumo 

 

A gravitação é uma das quatro forças elementares (Força Gravitacional, Força Eletromagnética, Força Nuclear 

Fraca e Força Nuclear Forte), das quais ela é, de todas, a mais fraca. 

 

Leis de Kepler  

1ª Lei de Kepler: Lei das órbitas 

“As órbitas descritas pelos planetas em redor do sol são elipses, com o Sol num dos focos”. 

Ou seja, Kepler descobriu que as órbitas dos planetas não era circular, como dizia a física em sua época, mas 

eram elípticas. Ele também percebeu que o movimento do planeta ao longo da órbita não é uniforme: a 

velocidade é maior quando ele está no ponto mais próximo do sol – chamado de periélio (peri: perto, hélio: 

sol) – e menor quando ele está mais  afastado – chamado de afélio (aphelium: longínquo).  

 
A figura mostra as órbitas elípticas de alguns planetas do sistema solar. 

 

2ª Lei de Kepler: Lei das áreas 

“O raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais”. 
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Ou seja, se o intervalo de tempo para percorrer uma certa área A for igual ao intervalo de tempo para percorrer 

uma certa área B, essas áreas são iguais. Da figura: [Área A] = [Área B]. 

 

3ª Lei de Kepler: Lei dos períodos 

“Os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer estão entre si como os cubos de suas 

distâncias médias ao Sol”. 

Ou seja, podemos montar a equação: (T1/T2)² = (R1/R2)³     

Assim, a partir da relação entre os períodos de revolução de dois planetas, é possível descobrir a relação entre 

suas distâncias médias ao Sol. 

Como descobrir o período T de revolução de um corpo artificial em órbita a uma distância R do centro do sol? 

Podemos afirmar, então, que: 

R³/T²=C 

A partir de cálculos envolvendo o movimento do planeta, podemos dizer que essa constante C vale C = 

GM/4π² = GR²/4π². Dessa forma: 

R³/T² = C = GM/4π² = GR²/4π² 

 

Em que M e R são, respectivamente, a Massa do Sol e a distância entre o corpo e o centro do sol. 

 

A Lei da Gravitação Universal de Newton 

 

A equação do módulo da força gravitacional exercida por um corpo de massa M sobre um corpo de massa m 

e vice-versa (devido à terceira lei de Newton) que estão distantes a uma distância R um do outro pode ser 

simplificada como:  

F = G Mm/R²  

em que G é a constante gravitacional universal.  

A partir de cálculos empíricos podemos afirmar que ela vale, aproximadamente: G=6,67408 × 10-11 m3.kg-

1.s-2 

A partir de cálculo avançado podemos descobrir o valor da Energia Potencial Gravitacional 

A energia potencial gravitacional associada a duas partículas de massas M  e m separadas pela distância R 

é: 

U = - GMm/R 

Ou seja, ela sempre é negativa. 
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Na prática:  

Já ouviu falar que a maré é influenciada pelas fases da Lua? Pois isso é verdade! Dependendo da posição da 

Lua em sua órbita ao redor da terra, a maré se comporta de um modo diferente. Na verdade, não só a Lua 

influencia nas marés, também o Sol, dependendo da posição dos dois astros em relação ao nosso planeta, as 

marés têm comportamentos diferentes. Aqui que entram as fases lunares. Quando a Terra, a Lua e o Sol estão 

alinhados, a atração gravitacional dos dois últimos se soma, ampliando seu efeito na massa marítima. Por 

outro lado, quando as forças de atração da Lua e do Sol se opõem, quase não há diferença entre maré alta e 

baixa. No entanto, essa influência não é igual em toda parte, porque o contorno da costa e as dimensões do 

fundo do mar também alteram a dimensão das marés. Por exemplo, em algumas localidades abertas, a água 

se espalha por uma grande área e se eleva em apenas alguns centímetros nas marés máximas. Em outras, o 

nível pode se elevar vários metros 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-gravitacao-universal/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=dinamica
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Exercícios 

 

1. A Lei da Gravitação Universal, de Isaac Newton, estabelece a intensidade da força de atração entre duas 

massas. Ela é representada pela expressão: 

1 2
2

m m
F G

d
=  

onde m1 e m2 correspondem às massas dos corpos, d à distância entre eles, G à constante universal 

da gravitação e F à força que um corpo exerce sobre o outro. 

O esquema representa as trajetórias circulares de cinco satélites, de mesma massa, orbitando a Terra. 

 
 
Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do 

tempo?  

a)  

 

 

 

 

c)  

 

 

 

e)  

b)  

 

 

 

 

d)  
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2. A primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A 

segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante. 

PERRY, Marvin. Civilização Ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 289. 

(Adaptado) 

É correto afirmar que as leis de Kepler  

a) confirmaram as teorias definidas por Copérnico e são exemplos do modelo científico que passou 

a vigorar a partir da Alta Idade Média.    

b) confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a produção das cartas náuticas 

usadas no período do descobrimento da América.    

c) são a base do modelo planetário geocêntrico e se tornaram as premissas cientificas que vigoram 

até hoje.    

d) forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições 

defendidas pela Igreja naquela época.    

     
 

3. Um planeta orbita em um movimento circular uniforme de período T e raio R, com centro em uma 

estrela. Se o período do movimento do planeta aumentar para 8T, por qual fator o raio da sua órbita 

será multiplicado?  

a) 1/4    

b) 1/2    

c) 2    

d) 4    

e) 8    

 
 

4. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade na Terra é igual a 10 m/s2, é correto afirmar 
que, se existisse um planeta cuja massa e cujo raio fossem quatro vezes superiores aos da Terra, a 
aceleração da gravidade seria de  

a) 2,5 m/s2.    

b) 5 m/s2.    

c) 10 m/s2.    

d) 20 m/s2.    

e) 40 m/s2.    

   
   

5. A massa da Terra é de 246,0 10 kg , e a de Netuno é de 261,0 10 kg . A distância média da Terra ao Sol 

é de 111,5 10 m , e a de Netuno ao Sol é de 124,5 10 m . A razão entre as forças de interação Sol-Terra 

e Sol-Netuno, nessa ordem, é mais próxima de  

a) 0,05.    

b) 0,5.    

c) 5.    

d) 50.    

e) 500.    
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6. Consideramos que o planeta Marte possui um décimo da massa da Terra e um raio igual à metade do 

raio do nosso planeta. Se o módulo da força gravitacional sobre um astronauta na superfície da Terra 

é igual a 700 N,  na superfície de Marte seria igual a:  

a) 700 N    

b) 280 N    

c) 140 N    

d) 70 N    

e) 17,5 N    

  
 

7. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo 
ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas, considerando que 

suas órbitas são circulares, que o raio da órbita terrestre T(R )  mede 111,5 10 m  e que o raio da órbita 

de Júpiter J(R ) equivale a 117,5 10 m . 

 

 
 
 

A força gravitacional entre dois corpos de massa 1m e 2m  tem módulo 1 2
2

m m
F G

r
= , em que r é a 

distância entre eles e 
2

11

2

Nm
G 6,7 10

kg

−=  . Sabendo que a massa de Júpiter é 27
Jm 2,0 10 kg=   e que 

a massa da Terra é 24
Tm 6,0 10 kg=  , o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no 

momento de maior proximidade é  

a) 181,4 10 N     

b) 182,2 10 N     

c) 193,5 10 N     

d) 301,3 10 N     
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8. Leia a tirinha a seguir e responda à(s) questão(ões). 
 

 
 

Com base no diálogo entre Jon e Garfield, expresso na tirinha, e nas Leis de Newton para a gravitação 

universal, assinale a alternativa correta.  

a) Jon quis dizer que Garfield precisa perder massa e não peso, ou seja, Jon tem a mesma ideia de 

um comerciante que usa uma balança comum.    

b) Jon sabe que, quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente sua massa com 

intensidade definida em quilograma-força.    

c) Jon percebeu a intenção de Garfield, mas sabe que, devido à constante de gravitação universal 

“g”,  o peso do gato será o mesmo em qualquer planeta.    

d) Quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente seu peso aparente, visto que o ar 

funciona como um fluido hidrostático.    

e) Garfield sabe que, se ele for a um planeta cuja gravidade seja menor, o peso será menor, pois nesse 

planeta a massa aferida será menor.     

 
 

9. A tabela a seguir resume alguns dados sobre dois satélites de Júpiter. 
 

Nome 
Diâmetro 

aproximado (km) 

Raio médio da órbita em relação 

ao centro de Júpiter (km) 

Io 33,64 10  54,20 10  

Europa 33,14 10  56,72 10  

 
Sabendo-se que o período orbital de Io é de aproximadamente 1,8 dia terrestre, pode-se afirmar que o 

período orbital de Europa expresso em dia(s) terrestre(s), é um valor mais próximo de  

a) 0,90    

b) 1,50    

c) 3,60    

d) 7,20    
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10. No dia 5 de junho de 2012, pôde-se observar, de determinadas regiões da Terra, o fenômeno celeste 

chamado trânsito de Vênus, cuja próxima ocorrência se dará em 2117. 

 

 

Tal fenômeno só é possível porque as órbitas de Vênus e da Terra, em torno do Sol, são 

aproximadamente coplanares, e porque o raio médio da órbita de Vênus é menor que o da Terra. 

Portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem  

a) o mesmo período de rotação em torno do Sol.    

b) menor período de rotação em torno do Sol.    

c) menor velocidade angular média na rotação em torno do Sol.    

d) menor velocidade escalar média na rotação em torno do Sol.    

e) menor frequência de rotação em torno do Sol.    
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Gabarito 

 

1. B 

A intensidade da força de atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância 

entre a Terra e o satélite. Como as órbitas são circulares, a distância para cada satélite é constante, sendo 

também constante a intensidade da força gravitacional sobre cada um. Como as massas são iguais, o 

satélite mais distante sofre força de menor intensidade. 

Assim: FA < FB < FC < FD < FE.   

 

2. D 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Física] 

As leis de Kepler forneceram subsídios para o modelo heliocêntrico (Sol no centro) contrapondo-se ao 

sistema geocêntrico (Terra no centro) até, então, defendido pela igreja naquela época. 

 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 

Somente a alternativa [D] está correta. A questão remete ao Renascimento Científico vinculado ao 

Renascimento Cultural dos séculos XIV, XV e XVI. O espírito Renascentista é pautado pela investigação, 

a busca do conhecimento, seja pelo método indutivo vinculado ao Empirismo ou ao pelo método dedutivo 

associado ao Racionalismo. Questionava-se qualquer tipo de autoridade, sobretudo o poder da Igreja que 

era ancorada na filosofia grega de Aristóteles. Este pensador defendia uma visão geocêntrica de mundo 

e teve apoiou de outros estudiosos antigos como Ptolomeu. A Igreja católica no medievo baseou-se no 

pensamento aristotélico-ptolomaico antigo e também defendeu o geocentrismo. No entanto, alguns 

estudiosos do Renascimento Científico começaram a questionar esta pseudo-visão. Entre eles estão 

Copérnico, 1473-1543, que escreveu o livro “Da Revolução Das Esferas Celestes”, em que combateu a 

tese geocêntrica e defendeu o heliocentrismo e Johannes Kepler, 1571-1630, pensador alemão que 

formulou três leis importantes para a Revolução Cientifica do século XVII que consolidou o 

heliocentrismo. Primeira Lei: das órbitas, os planetas giram em órbitas elípticas ao redor do sol. Segunda 

Lei: das áreas, um planeta girará com maior velocidade quanto mais próximo estiver do sol. Terceira Lei: 

a relação do cubo da distância média de um planeta ao sol e o quadrado do período da revolução do 

planeta é uma constante sendo a mesma para todos os planetas.   

 

3. D 

Analisando a questão com base na terceira lei de Kepler, temos: 

32 2 2 2 3
3A D A A B B B B

3 3 3 3 3 3 3
A A AA D A B A B A

T T T (8T ) R R R R1 64
64 64 64 4

R R RR R R R R R R

 
=  =  =  =  =  =  = 

 
   

 

4. A 

( )

( )
( )

2
2

2 2

M
Terra :  g G 10

R
  g' 2,5 m / s .

4 M 4 M 1
Planeta :  g' G  G 10

16 4R4 R


= =


 =

 = = =
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5. D 

Dados: 24 26 11 12
T T TS NSm 6 10 kg; m 1 10 kg; d 1,5 10 m; d 4,5 10 m.=  =  =  =   

Da lei de Newton da Gravitação: 

( )

( )
( )

( )

T
ST 2 2

TS NSST T
2

N SN NTSSN 2
NS

22 24 12
2 2ST NS STT

26 11
SN N TS SN

ST

SN

G M m
F

d dF G M m
       

G M m F G M mdF
d

F d Fm 6 10 4,5 10
       6 10 9 10  

F m d F 1 10 1,5 10

F
54.

F

−


=


  =  

 =



    
=   =  =            

=

   

 

6. B  

Pela Lei da Gravitação Universal, podemos escrever: 

T
T 2

T

GM m
Terra F 700

R
→ = =  

 

T

M T
M 2 2 2

M TT

M
G m

GM m GM m1 110Marte F . x700 280N
2,5 2,5R RR

2

→ = = = = =

 
 
 

   

 

7. B 

Dados: mT = 6,01024 kg; mJ = 2,01027 kg; RT = 1,51011 m; RJ = 7,51011 m; G = 6,710–11 Nm2/kg2. 

 

No momento de maior proximidade, a distância entre os dois planetas é: 

11 11 11
J Tr R R 7,5 10 1,5 10     r 6 10 m.= − =  −   =   

 

Substituindo os valores na fórmula da força gravitacional: 

( )

24 27 41
11T J

2 2 22
11

18

m m 6 10 2 10 8 10
F G     F 6,7 10   

r 36 106 10

F 2,2 10 N.

−    
=  =  = 



= 
   

 

8. A 

Análise das alternativas: 

a) Verdadeira. 

b) Falsa: A balança mede massa em quilogramas. Quilograma-força é uma unidade de força. 

c) Falsa: É a massa do gato que é a mesma em qualquer planeta. 
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d) Falsa: As balanças medem massa. 

e) Falsa: Neste caso o peso seria menor pelo fato da gravidade ser menor, mas não alteraria a massa 

do Garfield.   

 

9. C  

Matematicamente, a terceira lei de Kepler pode ser expressa por: 
2

3

T
K

r
= , em que T representa o período 

orbital, r o raio médio orbital e K uma constante de proporcionalidade. 

 

Como os satélites Io e Europa giram em torno do mesmo centro, que é Júpiter, devido à força gravitacional 

trocada com o planeta, podemos escrever que: 

  

2 22 2
Europa Europa 2Io

Europa3 3 5 3 5 3
Europa Io

T TT (1,8)
T 13,27

r r (6,72.10 ) (4,20.10 )
= → = → 

 

EuropaT 3,64
 dias terrestres.   

 

10. B 

• Sendo r o raio médio da órbita e T o período de translação do planeta, analisando a 3ª Lei de Kepler: 

2 2
Vênus Terra

3 3
Vênus Terra

T T
.

r r
=  Sendo o raio médio da órbita de Vênus menor que o da Terra, o período de 

translação de Vênus é menor que o da Terra, logo a frequência é maior. 

• a velocidade angular é: 
2

.
T

π
ω =  Como Vênus tem menor período, sua velocidade angular é maior. 

• Para analisar a velocidade linear (v), aproximando as órbitas para circulares, a força gravitacional age 

como resultante centrípeta. Sendo m a massa do planeta e M a massa do Sol: 

 

2

Cent Grav 2

m v G M m G M
R F         v .

r rr
=  =  =  Sendo o raio médio da órbita de Vênus menor 

que o da Terra, Vênus tem maior velocidade linear que a Terra.   
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Conflitos no campo e a reforma agrária 

 

Resumo 

 

Os resultados dos investimentos em melhorias para alavancar a produção do campo em um contexto de 

Revolução Verde, podem ser vistos sob duas óticas distintas, pois geraram aumento da produtividade e 

possibilidade de safras cada vez maiores, e praticamente acabaram com qualquer medo de que o aumento 

populacional pudesse criar uma situação de escassez de alimentos, ideia disseminada por alguns, 

principalmente no século XVIII, através das proposições da teoria Malthusiana. Por outro lado, entretanto, a 

modernização no campo causou impacto sobre a estrutura agrária. Pequenos produtores que não 

conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção não atingiram produtividade suficiente para competir 

com grandes empresas agrícolas e se endividaram com empréstimos bancários solicitados para o 

investimento na mecanização das atividades, tendo como única forma de pagamento a venda da propriedade 

para outros produtores. 

Outras consequências podem ser destacadas, tais como: 

• As plantations monocultoras utilizam grandes extensões de terra e acabam se expandindo para áreas 

de florestas nativas por pressão dos ruralistas. Isso reduz a biodiversidade e apresenta enormes riscos, 

já que uma praga ou a queda do preço do produto no mercado podem pôr a perder toda a cadeia 

produtiva regional. Além disso, há a possibilidade da falta de alimentos, que pode ocorrer devido a 

plantação de apenas um tipo de vegetal. 

• Aumento dos latifúndios, devido à falta de competitividade dos pequenos agricultores, fazendo com que 

os mesmos tenham que vender as suas terras. 

• Mecanização do campo e o aumento de tecnologia, que diminuíram drasticamente a utilização do 

trabalho humano, causando desemprego e o êxodo rural, obrigando o trabalhador a buscar emprego nas 

fábricas e serviços nos centros urbanos, aumentando a população nas periferias das grandes cidades, 

colocando essas pessoas em condições precárias e de praticamente exclusão social. 

 

É preciso destacar que, ao mesmo tempo que a revolução agrícola gerou o aumento da produtividade, todas 

essas novidades implantadas na produção agrícola trouxeram à tona diversas consequências, tais como 

os conflitos no campo. 

Grande parte dos conflitos no campo brasileiro decorrem da má distribuição de terras, em que poucos detém 

grandes extensões de terras enquanto muitos detém pouca terra. Os grandes monopólios agrícolas 

permitiram o crescimento da economia brasileira, sempre puxando a balança comercial para cima, 

principalmente através das plantações de soja, no entanto, são reflexo das grandes desigualdades expressas 
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no campo, principalmente pela existência de grandes porções de terras nas mãos de poucos, com índices que 

apontam 2,3% dos proprietários concentrando 47,2% de toda área disponível à agricultura no País. 

Outro aspecto a se destacar é que boa parte das terras são inutilizadas, 175,9 milhões, de um total de 400 

milhões de hectares, são improdutivos no Brasil. Em relação a outras propriedades, percebe-se que nos 

últimos anos os minifúndios caíram de 8,2% para 7,8% da área total de imóveis; as pequenas propriedades, 

de 15,6% para 14,7%; e as médias, de 20% para 17,9%. As grandes propriedades foram de 56,1% para 59,6% 

da área total. 

Essas disparidades geram revolta nos trabalhadores pela diminuição da oferta de trabalho, possibilitando a 

formação de grupos articulados como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que reivindica 

a reforma agrária através da ocupação de latifúndios como forma de pressionar o governo a distribuir melhor 

as terras. O que ocorre em muitos casos é que as ocupações empreendidas pelo MST nem sempre são 

solucionadas pacificamente pelo Estado brasileiro, desencadeando assim conflitos no campo. 

Como visto, ao mesmo tempo que a revolução agrária possibilitou um aumento na produção agrícola e 

impactou significativamente na economia, se tornando um pilar econômico de muitos países, percebemos 

que o uso de novas tecnologias acarretou em consequências sociais graves, acentuando as disparidades e 

conflitos no campo. 

A área do Bico do papagaio, por exemplo, é uma região de intenso conflito até hoje. No dia 17/04/96, dia da 

luta brasileira pela reforma agrária, 19 pessoas foram assassinadas pela PM por ocupar terra de fazendeiro 

na região. Esse conflito ficou conhecido como conflito de El Dorado dos Carajás. A região do Maranhão, Piauí, 

Tocantins, Bahia e parte do recôncavo mineiro são até hoje as áreas mais violentas por conta de conflitos por 

terra. 

  

Principais atores envolvidos nos conflitos no campo 

Posseiro e Grileiro 

Os posseiros são pessoas que tomam a posse de uma terra que não é sua. Essa atitude é justificada pela lei 

do Usucapião que faz um indivíduo ganhar a posse definitiva da terra se a desenvolveu produtivamente e 

morou nela por pelo menos 5 anos. Os grileiros falsificam documentos para se apropriar de terras que já têm 

posseiros, que já pertencem a outras comunidades ou ocupadas, mas com interesse de ser explorada.  A 

falsificação do documento acontece com a prática de guardar o documento falso com grilos, o que deixa a 

aparência do papel mais antiga. Essa prática normalmente foi feita por gente importante dificultando a 

denúncia por parte dos grupos que na correlação de forças que sempre saem em desvantagem.   

 

Madeireiros e Mineradoras 

A exploração do pau Brasil, da cana de açúcar e da soja já representava um grande impacto ambiental, visto 

que para o desenvolvimento destas atividades o desmatamento é uma prática comum. O avanço da soja, do 

milho e da pecuária são os maiores responsáveis pela destruição da Amazônia, mas também houve o 

desmatamento causado pela criação de rotas de deslocamentos.  
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As famílias quando trabalhavam com a soja tinham o interesse indireto de que a agropecuária derrubasse a 

madeira, e passam muitas vezes a ser extratoras de madeira legal e sustentável podendo comercializar. A 

retirada deixa de ser a esmo e passa a ser planejada e controlada e é melhor para as famílias reduzindo os 

conflitos das pequenas famílias que trabalhavam com a soja.  

Outra questão é que diferente da agricultura e da pecuária, atividades que podem ser adaptadas a vários 

espaços diferentes, a mineração só pode ocorrer onde o minério está. Isso faz com que as áreas que possuem 

minério sejam quase que automaticamente das mineradoras, gerando conflitos até com o agronegócio, não 

trazendo a população rival para dentro da mineradora. Essa prática comum até hoje no Brasil gera muitos 

impactos sociais e ambientais. Temos como exemplo Belo Monte e Mariana, onde o mercúrio polui 

fortemente o solo e as águas.  

Além disso há esquemas de escravidão por dívida por meio dos “Gatos”. Esses atores sociais são pessoas 

que chegam até famílias que não tem o mínimo, oferecendo emprego, leva pra Amazônia paga a passagem 

de ônibus a mudança da família, um pouco de comida prometendo trabalho. Mas quando a pessoa chega é 

surpreendida com a notícia de que está devendo tudo que foi cedido para que ela trabalhasse no local. Sendo 

iludidos, chega longe da terra natal e trabalha em regime de escravidão por estar devendo tudo para esse 

gato, ao invés de receber o salário, o trabalho tenta compensar uma dívida gigante, por dever a passagem 

dele, da família, a mudança, a comida, a casa, o material de trabalho. Com uma dívida gigante, a pessoa não 

pode receber salário nem sair dali até pagar, trabalhando sem receber nada em regime similar ao da 

escravidão. 

 

Criação de reservas indígenas e ambientais 

A constituição de 88, dita constituição cidadã, visa o reconhecimento dos povos presentes no Brasil numa 

maior política de inclusão com teórico respeito aos indígenas e quilombolas. O nosso país tem número 

razoável de reservas, 12% das terras são de reservas sendo a região norte a que tem a maior concentração. 

A maior parte das reservas tem um contingente populacional pequeno em relação a sua área. Também por 

isso a fiscalização das reservas é falha. Apesar da lei, os conflitos de interesse dos atores que querem usar 

as terras como agronegócio, madeireiras, tráfico internacional, etc, não permitem que a reserva se 

mantenha.  Os dados mostram que houve mais desmatamento em áreas de reserva do que fora da Amazônia. 

O código florestal aprovado em 2012 favoreceu a bancada ruralista e não os ambientalistas transformando 

cada vez mais o espaço do campo num território hegemônico, violento e desigual. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-conflitos-no-campo-e-a-reforma-agraria-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=espaco-agrario-brasileiro
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Exercícios 

 

1.   

 

 

Como indicam os episódios retratados nas reportagens, os conflitos pela posse da terra no Brasil nas 

últimas décadas persistem. Esses conflitos são decorrentes do seguinte processo: 

a) desqualificação do trabalhador rural  

b) encarecimento de insumos agrícolas  

c) reformulação de legislação específica  

d) concentração da propriedade fundiária 

e) expansão do crédito rural 
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2. No Brasil há uma elevada concentração de terras. Os latifúndios predominam, ocupando a maior parte 

da área enquanto os minifúndios têm pouca expressividade percentual. Sobre as características da 

estrutura fundiária brasileira, é correto afirmar que: 

a) Nas grandes concentrações fundiárias, geralmente existem grandes parcelas de terras ociosas. 

b) Os pequenos produtores não têm problemas de endividamento no campo, em virtude das linhas 

de crédito oferecidas pelo Governo Federal. 

c) A mecanização das lavouras nas grandes propriedades tem contribuído para a fixação do homem 

no campo. 

d) No Brasil as maiores áreas de tensão e conflitos por disputa de terras estão localizadas na região 

Sul. 

e) A Revolução Verde possibilitou que todos tivesse acesso à terra, o que levou à diminuição do 

número de conflitos no campo. 

 

 

3. Álcool, crescimento e pobreza 
O lavrador de Ribeirão Preto recebe em média R$ 2,50 por tonelada de cana cortada. Nos anos 80, esse 

trabalhador cortava cinco toneladas de cana por dia. A mecanização da colheita o obrigou a ser mais 

produtivo. O corta-cana derruba agora oito toneladas por dia. O trabalhador deve cortar a cana rente ao 

chão, encurvado. Usa roupas mal-ajambradas, quentes, que lhe cobrem o corpo, para que não seja 

lanhado pelas folhas da planta. O excesso de trabalho causa a birola: tontura, desmaio, cãibra, 

convulsão. A fim de agüentar dores e cansaço, esse trabalhador toma drogas e soluções de glicose, 

quando não farinha mesmo. Tem aumentado o número de mortes por exaustão nos canaviais. O setor 

da cana produz hoje uns 3,5% do PIB. Exporta US$ 8 bilhões. Gera toda a energia elétrica que consome 

e ainda vende excedentes. A indústria de São Paulo contrata cientistas e engenheiros para desenvolver 

máquinas e equipamentos mais eficientes para as usinas de álcool. As pesquisas, privada e pública, na 

área agrícola (cana, laranja, eucalipto etc.) desenvolvem a bioquímica e a genética no país.  
Folha de S.Paulo, 11/3/2007 (com adaptações) 
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Confrontando-se as informações do texto com as da charge acima, conclui-se que 

a) A charge contradiz o texto ao mostrar que o Brasil possui tecnologia avançada no setor agrícola. 

b) A charge e o texto abordam, a respeito da cana-de-açúcar brasileira, duas realidades distintas e 

sem relação entre si. 

c) O texto e a charge consideram a agricultura brasileira avançada, do ponto de vista tecnológico. 

d) A charge mostra o cotidiano do trabalhador, e o texto defende o fim da mecanização da produção 

da cana-de-açúcar no setor sucroalcooleiro. 

e) O texto mostra disparidades na agricultura brasileira, na qual convivem alta tecnologia e condições 

precárias de trabalho, que a charge ironiza. 

 
 

4. Coube aos Xavante e aos Timbira, povos indígenas do Cerrado, um recente e marcante gesto simbólico: 

a realização de sua tradicional corrida de toras (de buriti) em plena Avenida Paulista (SP), para 

denunciar o cerco de suas terras e a degradação de seus entornos pelo avanço do agronegócio.  
RICARDO, B.; RICARDO, F. Povos indígenas do Brasil: 2001-2005. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006 (adaptado). 

 
A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com 
os atuais problemas socioambientais, caracterizados pelas tensões entre 

a) A expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões Centro-Oeste e Norte, e as leis de 

proteção indígena e ambiental. 

b) Os grileiros articuladores do agronegócio e os povos indígenas pouco organizados no Cerrado. 

c) As leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o uso 

capitalista do meio ambiente. 

d) Os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites industriais 

paulistas. 

e) o campo e a cidade no Cerrado, que faz com que as terras indígenas dali sejam alvo de invasões 

urbanas. 
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5. TEXTO I 
“A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso 

país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Fazemos pressão por meio da 

ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades, que não cumprem a função social, como 

determina a Constituição de 1988. Também ocupamos as fazendas que têm origem na grilagem de 

terras públicas.” 
Disponível em: www.mst.org.br. Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado). 

TEXTO II 
O pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja: quanto menor o negócio mais 

difícil de manter, pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de 

propriedades produtivas e sustentáveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que 

gere emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. 
LESSA, C. Disponível em: www.observadorpolítico.org.br. Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado). 

 
Nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece 
porque os autores associam a reforma agrária, respectivamente, à 

a) redução do inchaço urbano e à crítica ao minifúndio camponês. 

b) ampliação da renda nacional e à prioridade ao mercado externo. 

c) contenção da mecanização agrícola e ao combate ao êxodo rural. 

d) privatização de empresas estatais e ao estímulo ao crescimento econômico. 

e) correção de distorções históricas e ao prejuízo ao agronegócio. 
 

 

6. Leia a notícia. 
“Um grupo de indígenas que protestava contra a mudança no processo de demarcação de terras cercou 

nesta quinta-feira [18.04.2013] o Palácio do Planalto. De acordo com um dos representantes do 

movimento, Neguinho Tuká, a população indígena não foi ouvida durante o processo de elaboração da 

PEC 215 e teme perder suas terras com as mudanças. “Índio sem terra não tem vida”, declarou o 

coordenador das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Marcos Apurinã. “Não aceitamos e 

não vamos aceitar mais esse genocídio.” O grupo é o mesmo que, na última terça-feira, 16, invadiu o 

plenário da Câmara dos Deputados em protesto contra a PEC 215, que transfere do Poder Executivo 

para o Congresso Nacional a decisão final sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil.” 
Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br. Adaptado. 

São processos que vem contribuindo para o acirramento da tensão social envolvendo a população 

indígena no campo brasileiro: 

a) o avanço das atividades agrícolas, mineradoras e pecuárias de grande porte; a instalação de 

usinas hidrelétricas em terras indígenas; e a permanência da concentração de terras no país. 

b) a expansão da reforma agraria; o aumento do desemprego no campo; e a ausência de políticas de 

assistência social destinada a população indígena. 

c) o avanço das atividades agrícolas, mineradoras e pecuárias de grande porte; a expansão da 

reforma agrária; e a reivindicação da população indígena de direitos não previstos na Constituição 

Federal. 

d) a expansão da reforma agrária e da agricultura familiar; a instalação de usinas hidrelétricas em 

terras indígenas; e a permanência da concentração de terras no país. 

e) a expansão da agricultura familiar no país; o aumento do desemprego no campo; e a ausência de 

políticas de assistência social destinada a população indígena. 
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7. As disputas territoriais podem ocorrer em diferentes escalas geográficas, envolvendo agentes sociais 

também diversificados.  

 

Os quadrinhos acima abordam simultaneamente a violência dessas disputas nas seguintes situações:  

a) invasão de terras indígenas - guerras convencionais deflagradas por potências regionais  

b) conflitos fundiários no campo - intervenções militares realizadas por governos nacionais  

c) apropriação de terras improdutivas - extermínio de minorias efetuado por exércitos regulares  

d) ocupação de reservas ambientais - perseguição de populações civis promovida por milícias locais 

e) invasão de reservas ambientais – conflitos por habitação no espaço urbano 

 

 

8. “Tem muita gente sem terra tem muita terra sem gente"  
Cartaz do MST, inspirado nos versos de lavradores de Goiás. 

 

A luta pela terra no Brasil existe há décadas e já fez várias vítimas entre trabalhadores do campo, 

religiosos e outros. Entre as principais razões dos conflitos de terra no Brasil, pode-se citar: 

a) a disputa pelas poucas áreas férteis em nosso território, típico de terras montanhosas. 

b) a concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos e a ausência de uma reforma agrária 

efetiva. 

c) a divisão excessiva da terra em pequenas propriedades, dificultando o aumento da produção. 

d) a perda do valor da terra agrícola pelo crescimento da industrialização no nosso país. 

e) a utilização intensiva de mão-de-obra permanente, onerando o grande produtor rural. 
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9. CANÇÃO DOS SEM-TERRA 
A enxada sobe e desce na terra encharcada 

Sobe e desce 

A vontade do homem que a sustenta, 

de ser dono da terra lavrada, 

da terra tratada. 

A enxada sobe e desce no massapé moreno, 

Desde o nascer do sol ao cair do sereno. 

A enxada cortando e a terra cavando 

vai no homem plantando 

a noção da injustiça que faz dele um escravo. 

E a noção da injustiça lhe traz outra noção, 

Que a ele pertence o tesouro maior, 

A força do braço, a vontade do bravo, 

Os caminhos da terra. 

Então vai percebendo e daí entendendo 

uma nova noção, que os caminhos da terra conduzem eles a libertação. 

Extraído do Livro – Crônicas do Milênio - Olival Honor de Brito – Membro  do Instituto Cultural do Cariri – Coleção Itaytera – 

Nº 25 

 

No texto acima, verificam-se tanto um alerta quanto à necessidade de uma reforma agrária quanto um 

fato evidenciado nos últimos anos, que é o da necessidade dos trabalhadores se organizarem para 

conquistar seus objetivos. 

 

A alternativa abaixo que expressa corretamente os processos que envolvem as relações de trabalho e 

produção no campo brasileiro é: 

a) O processo de modernização na agropecuária brasileira somente foi possível a partir da 

promulgação da “Lei de Terras” de 1850, onde a mesma permitiu uma lenta mas efetiva reforma 

agrária ao longo dos anos. 

b) Estudos da pastoral da Terra apontam que a diminuição dos conflitos no campo vem ocorrendo 

de forma vertiginosa, e que os mesmos são decorrentes, por um lado, da ação histórica arbitrária 

e opressiva do Estado e, de outro, da ofensiva dos trabalhadores rurais sem-terra na ocupação dos 

latifúndios. 

c) O modelo agrícola de exportação brasileira é baseado na monocultura e apoia-se na concentração 

da propriedade rural, como por exemplo o cultivo da monocultura soja. 

d) Com a mecanização e o avanço tecnológico, as atividades agrícolas não estão sujeitas à influência 

dos fatores naturais.  

e) Uma política consistente de soberania alimentar no Brasil não tem relação com a necessidade de 

Reforma Agrária e adoção de uma política agrícola de apoio às pequenas unidades de produção. 
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10. Em texto publicado no jornal "O Estado de São Paulo", no dia 8 de junho de 2012, Aldo Rebelo explica 

que “o objetivo central do novo Código Florestal é deixar o agricultor trabalhar em paz e em harmonia 

com o meio ambiente”, de forma que se possa conciliar preservação e crescimento econômico. O 

deputado assegura que, com base na nova legislação, é “possível enfrentar a ilegalidade de boa parte 

da atividade agrícola e da pecuária em razão das restrições impostas, com um mínimo de criatividade, 

que permita aos estados, dentro das exigências atuais, preservar os porcentuais mínimos de cada 

bioma, adaptando-se às condições locais, ao modelo de ocupação do território e à estrutura da 

propriedade da terra”.  

 

O projeto do novo Código Florestal é muito polêmico em razão de: 

a) opor interesses da bancada ruralista aos da bancada ligada à área ambiental. 

b) propor o uso de áreas de preservação para projetos turísticos. 

c) propor a diminuição de áreas de reflorestamento com a ampliação de áreas para cultivo e criação. 

d) defender o uso de espaços de floresta para construção de usinas hidrelétricas. 

e) não ser tão rígido com o desmatamento florestal. 
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Gabarito 

 

1. D 

A questão aborda as consequências de um processo histórico da concentração de terras na mão de 

poucas pessoas, que são grandes grupos que se utilizam da terra principalmente para o mercado externo.  

 

2. A 

O Brasil é caracterizado pelo pequeno número de latifúndios, ou seja, pouco imóveis rurais, mas que 

ocupam grandes extensões de terras, as quais os donos só utilizam em parte. Deste cenário surgem 

inúmeras reinvindicações e conflitos em busca de uma reforma agrária que utilize essas terras 

improdutivas para tal fim. 

 

3. E 

O texto destaca os dois lados da modernização da agricultura. De um lado a mão de obra humana 

tentando alcançar o mesmo nível de produtividade das máquinas, e de outro as máquinas cada vez mais 

desenvolvidas. A charge reforça a problemática das precárias condições de trabalho apontadas no texto. 

 

4. A 

Incialmente, o avanço da fronteira agrícola se deu da região Sul em direção ao Centro-Oeste e atualmente 

está indo em direção à região Norte. Esse avanço criou conflitos entre os chamados posseiros e os povos 

indígenas. Esse conflito se dá pelo avanço das áreas agricultáveis sob as terras indígenas. Cabe destacar 

que a terra para os povos indígenas está ligada às questões culturais, fazendo com que o governo crie 

áreas de proteção indígena e ambiental para manutenção de sua cultura. 

 

5. E 

Os textos apresentados apontam duas visões distintas sobre a Reforma Agrária. O primeiro destaca a 

importância dessa medida pois quase metade das terras no Brasil estão concentradas nas mãos de 

poucas pessoas, o que faz com que muitas outras não tenham acesso a ela. O segundo texto traz uma 

visão diferente, ele defende o investimento em grandes latifúndios como forma de gerar empregos, ou 

seja, subordinando o trabalhador rural aos desígnios do grande latifundiário. 

 

6. A 

A opção destaca corretamente as principais causas das reivindicações dos grupos indígenas no Brasil, 

tais como, o avanço de atividades como o cultivo da soja que vem demandando grandes extensões de 

terra e causando um grande impacto ambiental e social, a questão energética com a construção de 

hidrelétricas que acabam gerando o alagamento de grandes áreas e a inalterada estrutura fundiária 

brasileira.  

 

7. B 

As cenas de tiros de revólver e os diálogos associados às cenas do quadrinho remetem ao contexto dos 

conflitos fundiários rurais, envolvendo a apropriação ilegal de terras por parte de agentes sociais 

poderosos. Ao mesmo tempo, a indagação acerca das formas modernas de resolução de conflitos de 

terras no mundo moderno e a explosão da bomba no último quadrinho reportam o observador às 

intervenções militares realizadas pelas grandes potências mundiais em defesa de seus interesses. 
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8. B 

A frase aponta a existência da concentração de terras no Brasil, onde há poucos latifúndios, mas de 

grande extensão e que se concentram nas mãos de alguns pouco proprietários rurais. Esse cenário acaba 

impulsionou a formação de movimentos que reivindicam a reforma agrária como uma forma de 

distribuição mais igualitária da terra. 

 

9. C 

A soja é uma das principais commodities brasileiras e encontra-se em processo de expansão em direção 

à região norte do país, com a formação de latifúndios agrícolas, exercendo assim pressão sobre os grupos 

sociais locais. 

 

10. A 

As legislações brasileiras referentes ao espaço rural refletem as disputas que permeiam esse espaço, 

sendo possível identificar as demandas dos grupos envolvidos, formando assim uma complexa rede 

normativa. O projeto do novo Código Florestal é marcado por opor a bancada ruralista e a bancada ligada 

à área ambiental. 
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Conflitos por terras na Amazônia 

 

Resumo 

 

A Amazônia, por meio do planejamento regional, sempre foi vista como a fronteira de recursos naturais do 

Brasil, representada pelas propostas a seguir: 

• Projetos incentivados pela Sudam, voltados para a exploração da madeira e agropecuária; 

• Projeto Grande Carajás, destinado à extração e exportação de minérios; 

• Usinas hidrelétricas que exploram o potencial hídrico dos rios. As políticas responsáveis por esse 

planejamento regional transformaram a Amazônia em um grande investimento de capital. 

 

Os grandes projetos e a construção de rodovias atraíram para a Amazônia grandes fluxos migratórios 

provenientes do Centro-Sul e do Nordeste. 

Essa “conquista” da Amazônia desencadeou uma série de conflitos sociais envolvendo posseiros, grileiros, 

empresários, jagunços, empreiteiros, peões e indígenas. O resultado foi um grande número de mortos. 

 

• Posseiros são agricultores que cultivam pequenos lotes, geralmente há muitos anos, mas não possuem 

o título de propriedade da terra. Eles têm a posse da terra, mas não os documentos legais registrados 

em cartórios, que garantem a sua propriedade. São vítimas de fazendeiros e empresas. 

• Grileiros são agentes de grandes proprietários de terras que se apropriam ilegalmente de extensas 

porções de terras, mediante a falsificação de títulos de propriedade. Com a ajuda de capangas e jagunços, 

expulsam posseiros e índios das terras. As terras “griladas” passam ao controle dos novos “proprietários”. 

• Empresários são pessoas ou empresas que adquirem enormes extensões de terra na Amazônia, algumas 

vezes com títulos de propriedade duvidosos. 

• Jagunços são homens armados, contratados por grileiros, empresários ou empreiteiros para patrulhar 

suas terras e expulsar posseiros ou indígenas. 

• Empreiteiros são pessoas que contratam os trabalhadores para as grandes fazendas. São também 

chamados de “gatos” ou intermediários. 

• Peões são trabalhadores rurais, recrutados pelos “gatos”. Ganham baixos salários e, muitas vezes, 

trabalham sem carteira assinada, não se beneficiando dos direitos trabalhistas. Eles se iludem com 

promessas de um enriquecimento que nunca acontece e ficam sempre devendo ao patrão, não podendo 

deixar o emprego. 

 

As estradas, como o eixo de Belém-Brasília e a Transamazônica, atraíram posseiros e grileiros para a 

Amazônia Oriental (“Bico de Papagaio”, o sul do Pará e o norte do Maranhão). Essas áreas se transformaram 

no principal foco de violência rural do Brasil, chamando a atenção de organizações de direitos humanos. 

Conceição do Araguaia (Pará), Tocantinópolis (Tocantins) e Imperatriz (Maranhão) ficaram conhecidas como 

centros de grilagem de terras. 
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As sociedades indígenas constituem o setor mais frágil e mais prejudicado com essa ocupação da Amazônia. 

Os índios são expulsos de suas terras pelos jagunços contratados por empresários, pelas hidrelétricas, pela 

derrubada da mata etc. A vida dos povos indígenas está ligada à terra e, sem ela, os grupos se desorganizam. 

Frequentemente, comunidades inteiras são mortas por doenças transmitidas pelos brancos. 

Existiam cerca de 5 milhões de indígenas antes da colonização; hoje, há um pouco mais de 200.000, 

concentrados principalmente na Amazônia. 

Com a introdução da economia moderna, o meio ambiente sofreu terríveis consequências, como a 

devastação da floresta por empresas madeireiras e pecuaristas. 

Queimadas, desmatamentos, morte de índios, violência contra seringueiros e posseiros são fatos que 

passaram a ser discutidos em todas as partes do planeta. A destruição da Amazônia e os seus conflitos 

sociais passaram a ser condenados e o governo brasileiro passou a ter mais cuidado com a maior floresta 

equatorial do mundo. 

A cada ano que passa, milhares de camponeses (posseiros e pequenos proprietários) são expulsos de suas 

terras. Eles tentam se organizar e resistir, mas são mortos durante conflitos armados. Os indígenas também 

são obrigados a sair das áreas que ocupam na Amazônia. 

Por trás dessa situação de conflito, existem duas formas de se entender como se deve ser feita a ocupação 

da Amazônia. 

Primeira forma: desenvolver a Amazônia significa derrubar a floresta, exterminar a fauna, acabar com os 

indígenas, expulsar os posseiros para organizar grandes fazendas e empresas de mineração ou de extração 

de madeira. 

Segunda forma: preservação da Amazônia com a implantação de formas de crescimento econômico na 

região, sem comprometer o equilíbrio ecológico. Algumas propostas de desenvolvimento sustentável já vêm 

sendo praticadas com sucesso e, embora beneficiem uma pequena parcela da população, têm por mérito 

elevar o padrão de vida das pessoas envolvidas, sem provocar agressões ambientais ou destruição da cultura 

local. 

Os seringueiros vivem em meio à floresta, onde as seringueiras nascem naturalmente, principalmente no Acre. 

O trabalho deles depende da conservação da mata e, quando ela é agredida, eles denunciam o fato às 

autoridades. As áreas de conservação ambiental não comprometem, em longa escala, o equilíbrio ecológico. 

Outros produtos, como a castanha-do-pará, o guaraná e o cacau, podem ser explorados economicamente, 

sem destruição da floresta. 

Viveiros de tartarugas permitem a comercialização e a produção do animal, sem risco de extinção e 

desequilíbrio ecológico (1988). 

O turismo é uma atividade que cresce na Amazônia. A floresta é a principal atração e precisa ser preservada. 

Recentemente, a pressão de organizações civis brasileiras e estrangeiras e a possibilidade de maior 

interferência no Governo Federal têm permitido ações mais efetivas no sentido de se ter uma gestão e 

fiscalização com preocupação quanto ao sistema natural amazônico, bem quanto aos povos tradicionais que 

aí vivem. 
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Desde a década de 1970, têm ocorrido vários conflitos entre os seringueiros e os fazendeiros que desmataram 

a floresta para vender a madeira e implantar projetos agropecuários. 

Chico Mendes passou anos lutando pela criação de reservas extrativistas que garantissem a sobrevivência 

dos seringueiros e a preservação da mata. A sua proposta era a união dos chamados “povos da floresta” 

(seringueiros, indígenas e população ribeirinha). 

Depois de denunciar às autoridades dezenas de áreas de desmatamento ilegal, ele passou a sofrer ameaças 

de morte. Em 1988, foi assassinado no quintal de sua casa. Esse crime teve repercussão internacional e Chico 

Mendes tornou-se símbolo da luta pela preservação da Amazônia e do modo de vida de sua população. 

Existe também diferença sobre a ideia de propriedade: propriedade capitalista e especulativa, voltada para a 

obtenção de lucros a curto prazo, tendo a terra como mercadoria, e a comunal e familiar, em que a terra é 

fonte de vida, um meio de trabalho para o sustento da família ou da comunidade e, assim, procura-se 

conservar o meio ambiente para garantir a sobrevivência das pessoas. 

Portanto, o processo histórico de construção do espaço geográfico brasileiro, o amazônico, até algumas 

décadas atrás sofreu menos interferência do trabalho do homem. 

Com a expansão econômica, o alargamento das fronteiras agrícolas e os grandes projetos de exploração 

mineral, o meio ambiente começou a sofrer grandes consequências. Além de devastar a natureza, o 

crescimento econômico afetou a maioria da população que vive em condições precárias, sem ter acesso às 

riquezas exploradas. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-conflitos-por-terras-na-amazonia/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=espaco-agrario-brasileiro
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Exercícios 

 

1. integração do espaço amazônico ao espaço nacional se deu no contexto das questões de fronteiras de 

políticas, no sentido do dinamismo pioneiro da integração. Essas fronteiras foram elementos 

fundamentais para a compreensão da geopolítica dos militares, que não apenas objetivavam a posse 

do vazio demográfico, mas representavam os interesses do governo brasileiro em manter sob sua 

influência uma grande área no interior do continente. 
MELLO, N. A. Políticas territoriais na Amazônia. São Paulo: Annablume, 2006 

No texto, são apresentados fundamentos da política de colonização de uma importante região 
brasileira, ao longo do período dos governos militares. Uma estratégia estatal para a ocupação desse 
espaço foi: 

a) Demarcação de reservas para preservação da floresta. 

b) Criação de restrições para exploração de recursos minerais. 

c) Adoção de estímulos para expansão de grupos econômicos privados. 

d) Concessão de incentivos fiscais para instalação da indústria automobilística. 

e) Construção de uma densa rede de transporte para escoamento da produção agrícola. 

 

 

2. Ciência hoje: E a Amazônia? 
Bertha K. Becker: Porque é uma fronteira: do povoamento no Brasil, da economia-mundo e, sobretudo, 

porque constitui o novo. A fronteira é um espaço não plenamente estruturado, potencialmente gerador 

de realidades novas (...). E nos últimos 50 anos muitas novas realidades têm sido geradas na Amazônia. 
Trecho de entrevista da geógrafa Bertha K. Becker à Revista Ciência Hoje. Rio de Janeiro: SBPC, outubro de 2010. Vol. 46, p. 

64 

 
Sobre as novas realidades que foram geradas na Amazônia é correto afirmar que 

a) houve predomínio de ações preservacionistas (criando parques e estações ecológicas, por 

exemplo) que protegeram (e protegem) muito bem as formações vegetais da região. 

b) os investimentos em produção pecuária foram bem-sucedidos, do ponto de vista produtivo e do 

ambiental, e fizeram da região o maior centro produtor de carne bovina do mundo. 

c) as várias ações visando explorar o potencial de recursos naturais da região foram empreendidas, 

apesar de o potencial mineral imaginado não ter sido confirmado. 

d) houve um conjunto de ações visando a povoar grande parte da Amazônia e essa foi uma política 

de grande êxito no período citado. 

e) as ações que a Amazônia sofreu nessas últimas décadas foram diversas e complexas e várias 

delas geraram fortes conflitos de terra e, também ambientais. 
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3. O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, quilombolas e outros grupos 

tradicionais a empregar o GPS e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas 

artesanais, mas bastante precisos, de suas próprias terras. 
LOPES, R. J. O novo mapa da floresta. Folha de S. Paulo, 7 maio 2011 (adaptado). 

 
A existência de um projeto como o apresentado no texto indica a importância da cartografia como 

elemento promotor da 

a) expansão da fronteira agrícola. 

b) remoção de populações nativas. 

c) superação da condição de pobreza. 

d) valorização de identidades coletivas. 

e) implantação de modernos projetos agroindustriais. 

 

 

4. A luta pela terra no Brasil é marcada por diversos aspectos que chamam a atenção. Entre os aspectos 

positivos, destaca-se a perseverança dos movimentos do campesinato e, entre os aspectos negativos, 

a violência que manchou de sangue essa história. Os movimentos pela reforma agrária articularam-se 

por todo o território nacional, principalmente entre 1985 e 1996, e conseguiram de maneira expressiva 

a inserção desse tema nas discussões pelo acesso à terra. O mapa seguinte apresenta a distribuição 

dos conflitos agrários em todas as regiões do Brasil nesse período, e o número de mortes ocorridas 

nessas lutas. 

 
OLIVEIRA, A. U. A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos sociais, conflitos e reforma agrária.  Revista Estudos 

Avançados. Vol. 15 n. 43, São Paulo, set./dez. 2001. 

 
Com base nas informações do mapa acerca dos conflitos pela posse de terra no Brasil, a região 

a) conhecida historicamente como das Missões Jesuíticas é a de maior violência. 

b) do Bico do Papagaio apresenta os números mais expressivos. 

c) conhecida como oeste baiano tem o maior número de mortes. 

d) do norte do Mato Grosso, área de expansão da agricultura mecanizada, é a mais violenta do país. 

e) da Zona da Mata mineira teve o maior registro de mortes. 
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5. O Piauí forma, com os Estados do Maranhão, Bahia e Tocantins, a região denominada de MAPITOBA, 

uma área de expansão econômica e moderna. Destacam-se, entre as atividades desenvolvidas nesta 

região, 

a) grandes projetos de mineração com destaque para a extração de ferro e manganês. 

b) a exploração de grandes jazidas carboníferas, devido ser uma área rica em hidrocarbonetos. 

c) a instalação de um centro têxtil que se beneficia da grande produção algodoeira da região. 

d) a construção de um pólo termelétrico, explorando o grande reservatório de gás natural encontrado 

na área. 

e) a formação de uma fronteira agrícola em grandes latifúndios destinada à industrialização e à 

exportação de commodities. 
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6. A geração de eletricidade é uma necessidade para o desenvolvimento econômico e social do país. No 

entanto, a construção de usinas hidrelétricas pode causar enormes impactos ambientais. Com base 

nesse assunto, observe a figura que segue, a qual mostra a localização da usina de Belo Monte. Em 

seguida, assinale a alternativa que melhor se relaciona com os impactos negativos desse tipo de 

empreendimento. 

 
Extraído de: http://eco4u.wordpress.com/2011/11/16/usina-de-belo-monte-algumas-vantagens-e-muitas- desvantagens-

em-sua-realizacao/m_01/ 

a) A obra implicará a relocalização das populações tradicionais ribeirinhas, inundação de imensa 

área de floresta, que provocará a perda de espécies de plantas e animais, destruição de patrimônio 

arqueológico, dentre outros problemas socioambientais. 

b) As condições climáticas da Amazônia oriental não são propícias para a geração de hidreletricidade, 

pois, com os longos períodos de estiagem que são comuns nessa porção do país, o represamento 

do rio interromperá o fluxo d’água no trecho a jusante da usina. 

c) Por a área não ser povoada, os impactos negativos afetarão apenas a dinâmica natural, 

principalmente o transporte de sedimentos e a migração de espécies de peixes, além da inundação 

da floresta, comprometendo a flora e a fauna locais. 

d) Toda usina hidrelétrica produz impactos ambientais negativos, mas, apesar disso, a construção 

de megausinas hidrelétricas, como Belo Monte, se justifica por seu impacto ambiental bastante 

localizado e pela otimização dos custos, já que os problemas ficam restritos a um único lugar. 

e) Os impactos negativos da construção de usinas hidrelétricas na Amazônia são mais de natureza 

técnica, por conta da grande distância com os centros de consumo de energia nas outras regiões, 

do que de natureza ambiental ou social. 
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7. No mês de maio de 2011, desabaram sobre a sociedade brasileira cenas de uma dupla violência: a 

violência contra a terra, com a aprovação do Código Florestal na Câmara dos Deputados, e a violência 

contra a pessoa humana, com os assassinatos dos líderes camponeses Maria do Espírito Santo da 

Silva e José Cláudio Ribeiro da Silva, que se opunham ao desmatamento na Amazônia. 
Artigo de Dom Tomás Balduíno publicado no portal Santa Catarina 24 horas, no dia 6/9/11, adaptado. Disponível em: 

http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=79182 

 

O campo brasileiro está, historicamente, marcado por conflitos que envolvem interesses opostos dos 

diversos atores sociais. Os recentes fatos apresentados estão relacionados ao/à(s) 

a) oposição entre ambientalistas que aprovam o Código Florestal e ruralistas que exigem ampliação 

das áreas para produção. 

b) ações que resultam em desmatamento e concentração fundiária, de um lado, e à defesa da floresta 

e da posse da terra pelos trabalhadores rurais, de outro. 

c) ampliação da área de reserva legal defendida pelo agronegócio na Amazônia, em detrimento das 

áreas agrícolas destinadas ao pequeno agricultor. 

d) expansão das áreas de preservação permanente (APP) nas margens dos rios, que favorecerá as 

comunidades extrativistas. 

e) embate entre os trabalhadores rurais sem-terra que defendem o Código Florestal e os 

latifundiários que veem a reserva legal como obstáculo. 

 

 

8. O homem do campo brasileiro, em sua grande maioria, está desarmado diante de uma economia cada 

vez mais modernizada, concentrada e desalmada, incapaz de se premunir contra as vacilações da 

natureza, de se armar para acompanhar os progressos técnicos e de se defender contra as oscilações 

dos preços externos e internos, e a ganância dos intermediadores. Esse homem do campo é menos 

titular de direitos que a maioria dos homens da cidade, já que os serviços públicos essenciais lhe são 

negados, sob a desculpa da carência de recursos para lhe fazer chegar saúde e educação, água e 

eletricidade, para não falar de tantos outros serviços essenciais. 
SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. 7a edição. São Paulo: EDUSP, 2007, p. 41-42 

Analisar o direito ao campo brasileiro na perspectiva democrática torna-se uma questão de grande 

complexidade para os cientistas sociais. Nesse sentido, é correto afirmar que: 

a) O processo de redemocratização possibilitou a conquista dos direitos sociais do homem do 

campo, com a extinção das condições de trabalho escravo. 

b) Os movimentos sociais de luta pela e na terra reivindicam a conquista dos direitos sociais da 

democracia na sua prática cotidiana. 

c) A implantação da política agrária pelo Estado Democrático de Direito socializou a estrutura da 

propriedade da terra no campo brasileiro. 

d) O aumento substancial da produtividade, do trabalho e emprego pelo agronegócio vem garantindo 

a cidadania ao homem do campo. 

e) Os povos e as comunidades tradicionais têm a propriedade da terra garantida em lei pelo direito 

histórico ao território para a reprodução social da vida. 

 

 

http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=79182
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9. A luta pela terra no Brasil reflete o processo histórico de sua apropriação, ocupação e uso, desde a 

colonização até os dias atuais. Ao longo do tempo, verificaram-se vários conflitos pela posse da terra. 

Na segunda metade da década de 1980, houve aumento da violência no campo nas regiões brasileiras, 

decorrente 

a) da organização dos movimentos sociais em defesa da pequena propriedade e dos interesses dos 

migrantes. 

b) da expansão dos latifúndios e do aumento da luta pela posse da terra por parte dos camponeses. 

c) do apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT) aos movimentos sociais de luta pela posse da terra. 

d) da modernização da agricultura nas regiões Norte e Nordeste, o que provocou o aumento da luta 

pela posse da terra. 

e) da elaboração de legislações federais contrárias às ocupações de terras pelos movimentos 

sociais. 

 

 

10. O Brasil possui uma estrutura fundiária caracterizada pela concentração da terra e pela existência de 

latifúndios, dos quais muitos improdutivos. Tal modelo é secular e foi implantado desde o início da 

colonização. Como forma de combate a essa estrutura fundiária excludente, vem se destacando nas 

últimas décadas a atuação: 

a) do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) que, através de ocupações de terras 

devolutas e latifúndios, principalmente os improdutivos, busca efetivar a reforma agrária e 

denunciar os crimes cometidos no campo; 

b) da UDR (União Democrática Ruralista) que, como o próprio nome diz, visa democratizar o acesso 

dos camponeses à propriedade da terra, a fim de frear o processo de êxodo rural que vem 

caracterizando o Brasil; 

c) do PT (Partido dos Trabalhadores) que, nos três primeiros anos do governo Lula, realizou um 

investimento maciço em programas de reforma agrária, erradicando a desigualdade e a violência 

no campo; 

d) da CUT (Central Única dos Trabalhadores) que vem realizando uma série de greves com o objetivo 

não só de reivindicar melhores salários, mas também de sensibilizar a sociedade em relação à 

questão da reforma agrária; 

e) da UNE (União Nacional dos Estudantes), que vem organizando uma série de movimentos de 

invasão de prédios públicos e de terras produtivas como forma de pressionar o governo a acelerar 

o processo de reforma agrária. 
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Gabarito 

 

1. C 

Na questão é abordada a formação e organização do território brasileiro, processos esses que sempre 

estiveram relacionados às atividades econômicas desenvolvidas no país. Nos governos militares foram 

criados órgãos e estratégias para ocupação da região Norte e proteção da fronteira. Nesse momento, foi 

estimulado o desenvolvimento econômico da região através da entrada de indústrias. Um exemplo, desse 

processo foi a criação da Zona Franca de Manaus. 

 

2. E 

Nas últimas décadas, o governo brasileiro incentivou a integração da Amazônia ao restante do país e sua 

articulação na economia global. Isto ocorreu com estímulos para a imigração e atividades econômicas 

(via SUDAM, SUFRAMA e Banco da Amazônia). Assim, houve um avanço da fronteira agropecuária, 

mineração, geração de energia, indústria e urbanização. Porém, o modelo foi concentrador de renda e 

trouxe problemas como conflitos fundiários envolvendo latifundiários, grileiros, posseiros, garimpeiros e 

populações tradicionais como indígenas e extrativistas. 

 

3. D 

Os mapas são instrumentos utilizados para mapear o espaço geográfico, onde são englobados aspectos 

naturais – dados pela natureza, como rios e florestas – e artificiais – construídos pelo Homem, como 

moradias e vias de deslocamento. A possibilidade de grupos tradicionais marcarem corretamente suas 

terras leva à uma maior preservação de sua cultura, de suas práticas e suas relações, valorizando suas 

identidades coletivas. Vale ressaltar que a demarcação não gera automaticamente a modernização de 

suas terras ou a superação da pobreza. 

 

4. B 

A questão exigia um conhecimento geográfico prévio da área onde o agronegócio e os conflitos fundiários 

tem a maior atuação. A região do bico do papagaio abrange os estados de Tocantins, Maranhão e Pará e 

representa no mapa oferecido pela questão, os índices mais expressivos de conflito por terra. 

 

5. E 

A região do Mapitoba é conhecida como a nova fronteira agrícola do Brasil, com o destaque do 

agronegócio. Apesar de apresentar uma infraestrutura ainda deficiente, apresenta a predominância de 

um relevo propício à mecanização, um regime favorável de chuvas e solo ideal para o crescimento da 

produção de grãos. 

 

6. A 

A questão mostra a localização da usina de Belo Monte e trata dos impactos decorrentes dela. Dentre 

estes destacam-se os impactos socioambientais. 

 

7. B 

A questão trata do novo Código Florestal aprovado no Brasil em 2012 e da morte de lideranças 

relacionadas à luta pela terra, cujos desdobramentos perpetuam o difícil acesso à terra e fortalecem ainda 

mais a luta dos trabalhadores do campo. 
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8. B 

A questão relaciona a modernização da produção agrícola no meio rural com a dificuldade de inserção 

do pequeno agricultor neste novo cenário. Isso por sua vez motiva esse trabalhador a lutar pela realização 

dos seus direitos garantidos pela constituição e outros documentos legais. 

 

9. B 

A violência no campo brasileiro tem profunda relação com o histórico de formas de acesso à terra, que 

culminou em uma estrutura fundiária excludente, composta por latifúndios pertencentes à poucas 

pessoas e por outro lado muitos trabalhadores sem acesso à ela, que se veem assim impulsionados a 

lutar democraticamente por seus direitos. 

 

10. A 

O MST é um movimento organizado por trabalhadores rurais que objetivam lutar por reforma agrárias, 

visto que a estrutura fundiária brasileira é excludente. 
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Imprevistos acontecem: como lidar com eles? 

 

Resumo 

 

Imprevisto pode ser definido como algo que não se pode prever, casual ou inesperado. Essa 

imprevisibilidade é lógica, mas não significa que deve causar grandes impactos. Por isso, é importante 

desenvolver atitudes inteligentes para se prevenir de imprevistos. 

 

Atitudes inteligentes 

contra imprevistos 

Os imprevistos são imprevistos? 

Muitas vezes, inventamos desculpas para justificar o não 

cumprimento daquela tarefa, como se fosse um 

imprevisto. Muitas tarefas da nossa semana são 

rotineiras, então, se antecipe. Planeje com antecedência 

o que pode gerar esses “imprevistos”. 

 

Trabalhe com múltiplos cenários 

Muita coisa pode acontecer durante a semana: ficar sem 

internet ou gastar mais tempo na lista de Física. Crie 

cenários que abranjam esses problemas. Se ficar sem 

internet, já tenha uma lista separada para resolver. Se 

gastar mais tempo na de Física, compense na de História, 

em que você tem domínio e facilidade. 

 

Crie reservas de tempo para os imprevistos 

Determine um período de tempo no final de semana para 

compensar esses imprevistos. Se acontecerem, você já 

tem tudo planejado. Se não, transfira esse tempo para 

outra atividade ou lazer. 

 

Desenvolva uma gestão de risco 

Significa avaliar o impacto daquelas mudanças na sua 

rotina. Se você começar a estudar agora, mas precisar 

pausar para ir ao banco, talvez seja melhor ir ao banco, 

completar suas tarefas obrigatórias e, quando retornar, 

executar, sem pausas, a sua rotina de estudos. 

 

Essas são algumas dicas importantíssimas para lidar com imprevistos. Mas você ainda pode fazer 

mais. Nesse sentido, tenha um planejamento de metas curtas. Por exemplo: produzir um resumo e resolver a 

lista de Impactos Ambientais e Problemas Ambientais Urbanos, ao invés de estudar Geografia. Isso te ajuda 

a realocar as tarefas, sem necessidade de muitas alterações na sua rotina. Você pode não ter conseguido 
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resolver as listas de exercícios, mas conseguiu produzir o resumo. Então, fica mais fácil encontrar uma faixa 

de tempo para a resolução das questões. 

Se o problema está sendo o tempo e você não está conseguindo produzir como deveria, pode ser 

uma questão de acordar mais cedo, e não de lidar com imprevistos. Nesse sentido, confira o vídeo abaixo! 

 

 

 

O Descomplica tem no seu canal do YouTube os temas que, com certeza, caem em cada disciplina. 

É só clicar nos vídeos abaixo e se inscrever no canal para não deixar de acompanhar os vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siga as dicas dos alunos 

 

Nas publicações abaixo, você encontra excelentes dicas e discussões sobre como lidar com 

imprevistos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o9BWAQfrKPk
https://www.youtube.com/watch?v=x21Pd_J1bWo
https://www.youtube.com/watch?v=C1FjcQcXMss


 
 

 

 

3 

Guia do Estudo Perfeito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/489802954715307/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/450138438681759/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/593079457720989/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/482401982122071/


 
 

 

 

4 

Guia do Estudo Perfeito 
 

Exercício 

 

Imprevistos acontecem. Mas existem estratégias inteligentes para lidar com eles. Que tal listar na 

sua rotina semanal e descobrir quais são os possíveis “imprevistos” que podem acontecer? Por exemplo: 

precisar ir ao mercado, buscar alguém na escola ou ponto de ônibus, produzir um trabalho para a escola. 

Muitas vezes, essas tarefas não são imprevistos e podem ser previstas. Vamos listar esse tipo de tarefa e 

criar um plano para evitá-las? 
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As unificações tardias: Alemanha 

 

Resumo 

 

A unificação alemã ocorreu na segunda metade do século XIX e foi a responsável por formar o Estado-nação 

atualmente conhecido como Alemanha. 

 

Antecedentes 

Na segunda metade do século XIX, a região da atual Alemanha era formada por uma série de pequenos reinos 

e ducados – agrupados na Confederação Germânica. Destes reinos, muitos estavam sob o domínio do 

Império Austríaco (chamado de Império Austro-húngaro a partir de 1867).  O reino da Prússia também tinha 

um papel preponderante na região, sendo o mais desenvolvido economicamente. Para fazer valer seus 

interesses econômicos na região, a Prússia estabeleceu uma união aduaneira, conhecida como Zollverein. 

Esse acordo econômico possibilitou o livre comércio entre os estados reinos da Confederação Germânica, 

excluindo a Áustria, com quem a Prússia rivalizava. 

 

A unificação 

O projeto de unificação da região foi liderado pela Prússia, pois este seria um caminho para consolidar seu 

crescimento econômico. O processo se iniciou com a chegada de Guilherme I ao trono e da nomeação de 

Otto von Bismarck como primeiro-ministro. Além de conduzirem um processo de grande desenvolvimento 

econômico, buscaram modernizar o exército prussiano, tornando-o um dos mais fortes da Europa. 

O processo se deu através de três conflitos: a Guerra dos Ducados, os prussianos enfrentaram a Dinamarca; 

a Guerra Austro-Prussiana contra os austríacos e, por fim, a Guerra Franco-Prussiana, que consolidou a 

unificação germânica. 

 

Guerras de unificação 

Com um amplo processo de industrialização em curso, Bismack iniciou a conquista de territórios a partir de 

dois ducados que pertenciam à Dinamarca: Holstein e Schleswig. Esse conflito ficou conhecido como Guerra 

dos Ducados.  Houve, inicialmente, uma parceria entre Prússia e  Áustria, sob o pretexto de a Dinamarca havia 

descumprido um item de um tratado firmado entre elas anteriormente No acordo, a Dinamarca assegurava a 

autonomia política para as duas regiões, no entanto, ao promulgar uma nova Constituição em 1863, o Reino 

da Dinamarca reduziu essa autonomia, o que foi usado como pretexto pela Prússia para a invasão dos 

ducados em 1864. 

A conquista foi rápida e os ducados foram ocupados pela Prússia e pela Áustria. No entanto, um 

desentendimento entre elas levou a um novo conflito: a Guerra Austro-Prussiana.  
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A Guerra Austro-Prussiana foi um exemplo da força militar prussiana. Durante essa guerra, os prussianos 

conseguiram o apoio dos italianos, que também passavam pelo seu processo de unificação, o que foi 

fundamental para a vitória, pois dividiu as forças austríacas em duas frentes, uma na região da península 

itálica e outra nos Ducados. Com a vitória sobre a Áustria, a Prússia invadiu e anexou grande parte dos 

ducados germânicos. 

O último conflito da unificação alemã foi a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre 1870 e 1871, entre a 

França e a Prússia. Essa guerra teve como estopim um desentendimento entre essas duas nações pela 

sucessão do trono espanhol.  O fracasso francês altera o equilíbrio de forças na Europa.  Com a vitória, os 

prussianos exigiram a posse da Alsácia-Lorena, como também cobraram 5 bilhões de francos de indenização 

e obrigaram os franceses a aceitar uma marcha triunfal do exército da Prússia sobre a cidade de Paris. Com 

a vitória e os novos territórios, Guilherme I inaugurou o Império Alemão em 1871 e foi corado kaiser 

(Imperador). 

 

Consequências 

− Rompimento do equilíbrio europeu, com o surgimento de uma nação economicamente forte.  

− Tensões nas disputas imperialistas, com as ambições alemães. 

− Revanchismo francês. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-as-unificacoes-tardias-alemanha/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=europa-no-seculo-xix
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Exercícios 

 

1. Considere os textos a seguir, que se referem a dois momentos distintos da história alemã: 

respectivamente, à unificação do Estado nacional, no século XIX, e ao período nazista, no século XX.  

"O próprio Bismarck parece não ter se preocupado muito com o simbolismo, a não ser pela criação de 

uma bandeira tricolor, que unia a branca e preta prussiana com a nacionalista liberal preta, vermelha e 

dourada (...)." 

Eric Hobsbawn. "A invenção das tradições". Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 281. 

"Hitler escreve a propósito da bandeira: 'como nacional-socialistas, vemos na nossa bandeira o nosso 

programa. Vemos no vermelho a ideia social do movimento, no branco a ideia nacionalista, na suástica 

a nossa missão de luta pela vitória do homem ariano e, pela mesma luta, a vitória da ideia do trabalho 

criador que como sempre tem sido, sempre haverá de ser antissemita'."  
Wilhelm Reich. "Psicologia de massas do fascismo". São Paulo: Martins Fontes, 1988, p. 94-5 

Sobre os processos e períodos históricos mencionados acima, pode-se dizer que:  

a) o nazismo chegou ao poder por meio de um golpe militar, em 1933, e criou o Terceiro Império 

("Reich"), iniciando um período de forte expansão e anexação territorial, que se manteve mesmo 

após sua derrota na Segunda Guerra Mundial.  

b) a unificação ocorreu em 1848, na chamada "Primavera dos Povos", quando trabalhadores se 

rebelaram contra a fragmentação política da Confederação Germânica e se aliaram à Áustria para 

conseguir a unidade nacional alemã.  

c) o nazismo foi derrotado ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando a Alemanha foi 

repartida entre os vencedores e sua capacidade de produção industrial foi destruída para que se 

tornasse um país agrícola, o "celeiro da Europa". 

d) a unificação envolveu diversos conflitos e fez nascer, em 1871, sob comando prussiano, o 

Segundo Império ("Reich"), iniciando um período de acelerada expansão econômica e militar 

alemã, que durou até a Primeira Guerra Mundial.  

e) o nazismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, e pregou a necessidade de a Alemanha 

lutar contra comunistas e judeus, "inimigos internos", mas aliar-se a países vizinhos de população 

branca e ariana, como França e Inglaterra. 
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2. A composição das duas bandeiras, a que os textos da questão anterior se referem, presta-se, nos dois 

casos, a:  

a) representar o caráter socialista do Estado alemão moderno, daí a presença do vermelho nas duas 

bandeiras.  

b) identificar o projeto político vitorioso e dominante com o conjunto da sociedade e com o Estado 

alemão.  

c) defender a paz conquistada após os períodos de guerra, daí a presença do branco nas duas 

bandeiras.  

d) valorizar a diversidade de propostas políticas existentes, caracterizando a Alemanha como país 

democrático e plural.  

e) demonstrar o caráter religioso e cristão do Estado alemão, daí a presença do preto nas duas 

bandeiras. 

 

 

3. "Desde a 0h de hoje (20h de ontem em Brasília), existe uma só Alemanha. O hasteamento da bandeira 

alemã de 75 metros no mastro de 45 metros de altura em frente ao Reichstag, prédio do Parlamento, 

em Berlim, no primeiro minuto deste dia 03, selou a anexação da Alemanha Oriental pela Ocidental. A 

Praça da República, onde fica o Reichstag, estava totalmente tomada. Centenas de milhares de 

alemães cantaram em coro a canção da Alemanha, hino nacional, para celebrar o fim da divisão do 

país".  
FOLHA DE S. PAULO, Quarta-feira, 03 de outubro de 1990 

A notícia anterior refere-se à recente reunificação da Alemanha, que "simboliza a conclusão de uma 

etapa marcada pela divisão do mundo em blocos geopolíticos desenhados por duas superpotências". 

No passado, a unificação alemã também foi o principal objetivo da ação política de Bismarck, que, para 

concretizá-la em 1871, combateu:  

a) Espanha, Prússia e Áustria.  

b) França, Inglaterra e Espanha.  

c) Dinamarca, Rússia e Itália.  

d) Prússia, Inglaterra e Holanda.  

e) Dinamarca, Áustria e França. 
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4. O desmonte do muro que dividia a cidade de Berlim e o acordo sobre a reunificação alemã são fatores 

relevantes para a construção de uma nova Europa. No entanto, a fundação do Estado moderno alemão 

remonta ao século XIX e se relaciona com a:  

a) cooperação abrangente entre a Prússia e a União Soviética.  

b) multiplicação das taxas alfandegárias, a revogação da Liga Aduaneira, a aliança franco-prussiana 

e a ação do Papa.  

c) cooperação pacífica, duradoura e estável entre todos os Estados da Europa.  

d) conhecida e inevitável neutralidade alemã na disputa de mercados.  

e) reorganização do exército prussiano e com o despertar do sentimento nacionalista de união 

 

 

5. A unificação política da Alemanha (1870- 1871) teve como consequências:  

a) a ruptura do equilíbrio europeu, o revanchismo francês, a revolução industrial alemã e política de 

alianças.  

b) enfraquecimento da Alemanha e miséria de grande parte dos habitantes do Sul, responsável pela 

onda migratória do final do século XIX.  

c) a anexação da Alsácia e Lorena, o empobrecimento do Zollverein e retração do capitalismo.  

d) corrida colonial, revanchismo francês, o enfraquecimento do Reich e anexação da Áustria.  

e) o equilíbrio europeu, a aliança com a França, a formação da união aduaneira e a Liga dos Três 

Imperadores. 

 

 

6. À época de Bismarck (1871 -1890) associam-se alguns elementos que vieram a reforçar o capitalismo 

industrial e financeiro na Alemanha recém-unificada. Assinale a opção que contém referências 

vinculadas ao momento político mencionado.  

a) Vitória dos cristãos-sociais mais moderados ao impor reformas do sistema de trabalho na década 

de 1880, greve dos mineiros do Ruhr, emigração maciça para o continente americano, imposição 

do livre comércio de importação e exportação em 1879.  

b) "Zollverein" ou união aduaneira alemã, abolição do regime político federal no Império Alemão, 

diminuição da influência dos Junkers prussianos, dissolução da Aliança do Centeio e do Aço.  

c) Unificação monetária alemã e fundação do "Reichsbank", extensão das ferrovias, 

desaparecimento de numerosas pequenas empresas após a crise financeira de 1873, imposição 

do protecionismo alfandegário em 1879.  

d) Financiamento de seguros sociais pelo "Reichsbank" para aliviar tensões, condução a um período 

de paz social através da unidade alemã, privatização das ferrovias, entrada da Alemanha na corrida 

colonial ao anexar a Etiópia.  

e) Sacrifício da agricultura à industria, reforço da posição dos industriais determinado pelo "novo 

curso" ligado ao chanceler Caprivi, formação, no "Reichstag", da maioria chamada "do Cartel", 

favorável ao grande capitalismo e a medidas anti-sindicais em 1879. 
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7. “O dia 12 de setembro de 1990 marcou o fim da Segunda Guerra Mundial: a Alemanha, vencida há 

quarenta e cinco anos, dividida e colocada sob a tutela de seus vencedores, encontrou através de sua 

unificação a sua soberania plena e completa. A última unidade alemã tinha sido proclamada em 1871, 

na galeria dos espelhos do palácio de Versalhes, depois de uma guerra vitoriosa contra a França.”  
"Adaptado de Le Monde", 13/09/90 

As conjunturas históricas indicadas no texto acima representam aspectos diferenciados. Os dois 

momentos de unificação, no entanto, transformaram a Alemanha em:  

a) um Estado unitário, com uma representação classista de deputados.  

b) uma potência central, com um papel decisivo no equilíbrio de poder europeu.  

c) uma república federal, com um regime parlamentar e uma constituição liberal.  

d) uma nação democrática, com suas instituições liberais ampliadas do Oeste para o leste. 

e) uma república socialista, com igualdade econômica para o povo. 

 

 

8. Sobre a unificação alemã o séc. XIX Marionilde Magalhães afirma:  

“Desde o final do século XVIII, a criação de inúmeras associações resultou num determinado 

patriotismo cultural e popular, num território dividido em estados feudais dominados por uma 

aristocracia retrógrada. Tais associações se dirigem à nação teuta, enfatizando o idioma, a cultura e 

as tradições comunitárias, elementos para a elaboração de uma identidade coletiva, 

independentemente do critério territorial. E, de fato, esse nacionalismo popular, romântico-ilustrado 

(uma vez que pautado no princípio da cidadania e no direito à autodeterminação dos povos), inspirará 

uma boa parcela dos revolucionários de 1848. Mas não serão eles a unificar a Alemanha. Seus 

herdeiros precisarão aguardar até 1871, quando Bismarck realiza uma revolução de cima, momento em 

que, em virtude do poderio econômico e da força militar da Prússia, a Alemanha se unifica como Estado 

forte, consolidando-se a sua trajetória rumo à modernização.”  
MAGALHÃES, Marionilde D. B. de. A REUNIFICAÇÃO: enfim um país para a Alemanha? Revista Brasileira de História. São 

Paulo: ANPUH/Marco Zero, v.14, n.28. 1994. p.102. Adaptado.  

Tendo-se como referência essas considerações, pode-se concluir que: 

a) o principal fator que possibilitou a unificação alemã foi o desenvolvimento econômico e social dos 

Estados germânicos, iniciado com o estabelecimento do Zollverein - liga aduaneira que favoreceu 

os interesses da burguesia.  

b) a unificação alemã atendeu aos interesses de uma aristocracia rural desejosa de formar um amplo 

mercado nacional para seus produtos, alicerçando-se na ideia do patriotismo cultural e do 

nacionalismo popular.  

c) Na Alemanha, a unificação nacional ocorreu, principalmente, em virtude da formação de uma 

identidade coletiva baseada no idioma, na cultura e nas tradições comuns.  

d) na Alemanha, a unificação política pôde ultrapassar as barreiras impostas pela aristocracia 

territorial, que via no desenvolvimento industrial o caminho da modernização. 

e) Na Alemanha, a unificação foi feita pelos comunistas prussianos que implantaram a ditadura do 

proletariado no século XIX 
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9. As unificações políticas da Alemanha e da Itália, ocorridas na segunda metade do século XIX, alteraram 

o equilíbrio político e social europeu. Entre os acontecimentos históricos desencadeados pelos 

processos de unificações, encontram-se 

a) a ascensão do bonapartismo na França e o levante operário em Berlim.  

b) a aliança da Alemanha com a Inglaterra e a independência da Grécia.  

c) o nacionalismo revanchista francês e a oposição do Papa ao Estado italiano.  

d) a derrota da Internacional operária e o início da União Europeia.  

e) o fortalecimento do Império austríaco e a derrota dos fascistas na Itália. 

 

 

10. A Unificação Alemã, habilmente arquitetada por Otto Von Bismarck, realizou-se em torno de guerras 

bem-sucedidas contra potências vizinhas. Assinale a alternativa correta em relação às motivações e 

aos acontecimentos que desencadearam esse processo de unificação. 

a) A fragmentação política obstaculizava o pleno desenvolvimento comercial e industrial da região. 

A unificação promoveria um mercado ágil e ampliado, com condições de enfrentar a concorrência 

inglesa através da proteção governamental.  

b) A unificação foi liderada pela Áustria, o mais poderoso dos Estados germânicos e sucessora do 

extinto Sacro-Império, capaz de eliminar as pretensões da Prússia. Aliado da França, o país 

austríaco contou com o seu apoio para vencer as resistências germânicas do sul. 

c) A constituição, redigida por Bismarck, inaugurou uma era democrática nos estados alemães, sob 

influência dos ideais da Revolução Francesa, baseados na soberania e na participação popular.  

d) As decisões do Congresso de Viena, ao reconhecerem o direito de independência da Alemanha, 

foram fundamentais para a consolidação da unificação, pois inibiram as pretensões italianas aos 

territórios do sul da Alemanha.  

e) O processo de unificação alemã contou com o apoio da França, que, acossada pela supremacia 

britânica, via no novo Estado um importante aliado na corrida imperialista. 
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Gabarito 

 

1. D 

A Prússia unificou a Alemanha pautada em um projeto de industrialização e crescimento  econômico no 

cenário Europeu, o que levou ao rompimento do equilíbrio europeu. 

 

2. B 

As bandeiras, principalmente depois do século XIX, serviram majoritariamente para expressar a ideologia 

dominante do governo. 

 

3. E 

 As guerras de unificação contra estes países reforçaram o nacionalismo. 

 

4. E 

A unificação sob o espectro prussiano desenvolveu a economia e o poder político e militar, formando 

uma potência de destaque no cenário internacional. 

 

5.  A 

Estes fatores serão fundamentais para a compreensão da eclosão da Primeira Guerra Mundial. 

 

6.  C 

Vemos que essas medidas visavam industrializar a Alemanha e promover seu rápido crescimento 

econômico. 

 

7.  B 

 A Alemanha já surge com enorme protagonismo no cenário internacional. 

 

8.  A 

O acordo aduaneiro favoreceu prioritariamente a Prússia que eliminou barreiras alfandegárias para seus 

produtos, fortalecendo a indústria e a economia.  

 

9.  C 

O revanchismo francês foi consequência da guerra franco-prussiana, já a oposição papal vem da perda 

de territórios pela Igreja na Unificação Italiana. 

 

10.  A 

O processo de unificação fez com que os capitais prussianos incentivassem o crescimento econômico 

na  Alemanha.  
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As unificações tardias: Itália 

 

Resumo 

 

O Congresso de Viena de 1814 foi decisivo no cenário pré-unificação, já que este dividiu a Itália em oito 

estados independentes, muitos deles controlados pela Áustria que era uma das potências monárquicas 

remanescentes.  

 

Política 

Durante a ocupação napoleônica os franceses derrubaram as monarquias do antigo regime estabeleceram 

reformas liberais nas administrações italianas entregando as administrações dos estados a parentes de 

Napoleão e compatriotas, Com o Congresso de Viena as antigas administrações foram devolvidas aos 

antigos monarcas, somente o Reino da Sardenha ainda tinha uma administração mais liberal, nas décadas de 

1830 e 1840 aconteceram várias manifestações contra as monarquias italianas conseguindo algumas 

vitórias como no Reino da Lombárdia onde o rei instituiu um poder legislativo com representantes eleitos pelo 

povo, a revolta pode ser considerada parte dos avanços liberais impostos por napoleão. 

Eram muitos os movimentos de unificação na Itália, alguns de participação popular e outros de participação 

burguesa, uns republicanos e outros monarquistas. Um dos principais era a Carbonária, movimento 

republicano e liberal com inspiração maçônica seus integrantes representavam as burguesias médias e altas. 

Havia os “Camisas Vermelhas” movimento republicano e popular comandado por Giuseppe Garibaldi e a 

“Jovem Itália” fundado pelo ex-integrante da Carbonária, Giuseppe Mazzini, o movimento era paramilitar, 

republicano e nacionalista, pretendia a unificação da Itália pela educação popular e era contra o domínio 

austríaco. Havia um último movimento que eram os Neoguelfos liderados por Vincenzo Gioberto que 

defendiam a instauração de uma monarquia papal em uma Itália Unificada.  

 

Econômica Italiana 

A economia era dividida geograficamente, o Norte, principalmente os reinos Piemonte e Sardenha, investiam  

na atividade industrial e no fortalecimento do exército. Destacam-se o primeiro ministro do rei Vitor Emanuel 

II, Conde de Cavour. que investiu pesadamente na indústria de Sardenha e vai assumir a liderança do processo 

de unificação. 

As discrepâncias entre o norte e o resto da Itália eram grandes, enquanto o norte era industrial e burguês o 

centro e o Sul eram mais agrícolas, isso gerou um dos interesses para a unificação.  Em Sardenha, os 

industriais nortistas tinham o interesse na ampliação dos seus negócios, eliminando as barreiras políticas. 

 

Criação da Sociedade Italiana 

A construção da identificação nacional italiana foi edificada durante o século XX, porém havia o elemento de 

uma língua e religiosidade comum. Durante as agitações pela unificação surgiu o Risorgimento Letterario, 

movimento artístico pró-unificação e romancista que fazia críticas e sátiras aos governos controlados pelos 

austríaco. Esses escritos favoreciam a unidade tendo em vista que circulavam por toda a península, devemos 

citar que este tipo de arte era patrocinado pelos governos unificadores.   

As sociedades nos reinos do Norte eram mais industriais com uma massa urbana operária e uma classe 

média de profissionais liberais, o grupo dominante era a burguesia industrial que financiou a campanha 

nortista pela unificação com destaque ao reino de Piemonte e Sardenha. Isso foi possível graças a políticas 

liberais que favoreciam a industrialização e a conquista de direitos políticos pela burguesia. 
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A Unificação 

O processo da unificação começou junto com o século XIX, mas os movimentos se radicalizaram somente 

depois da metade do século e foi marcado por guerras muito sangrentas frente a resistência austríaca (e mais 

tarde Austro-Húngara). 

O ano era 1859 quando com o apoio de populares, Giuseppe e seus Camisas Vermelhas, as forças de 

Napoleão III e os piemonteses declararam guerra contra o Império Austro-húngaro conquistando o reino da 

Lombárdia e iniciando a campanha rumo a unificação. 

No ano seguinte Parma, Modena, Romagna e Toscana foram anexadas ao reino de Piemonte, ao sul Garibaldi 

incorporava o Reino das Duas Sicílias ainda em 1861 os Estados Pontíficos foram anexados a Itália formando 

o Reino de Itália com Vitor Emanuel II como o primeiro rei italiano. 

Em 1866 os italianos auxiliados pela Prússia anexaram Veneza que era controlada pelos austríacos até então. 

Até aqui restava apenas Roma para a unificação completa, que era governada pelo Papa e tinha a proteção 

francesa. Com a guerra Franco Prussiana e os soldados franceses sediados em Roma foram chamados para 

a defesa da França. Com isso,  caminho para a unificação estava em aberto, Roma foi incorporada e a 

unificação estava concluída. 

A igreja não reconheceu o Estado Italiano até 1929, porém o Tratado de Latrão, proposto por Benito Mussolini 

providenciou o reconhecimento em troca da criação do Estado do Vaticano (o menor país do mundo) e de 

indenização referentes a perda dos Estados Papais. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-as-unificacoes-tardias-italia/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=europa-no-seculo-xix
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Exercícios 

 

1. A unificação política da Itália, ocorrida na segunda metade do século XIX, foi um processo tardio, 

considerando o contexto histórico europeu. Sobre essa unificação, é CORRETO afirmar que ela: 

a) possibilitou a sua participação na corrida colonial, envolvendo-a no domínio do mercado 

internacional com a Inglaterra e a França. 

b) contribuiu em parte para romper o equilíbrio político-militar que, a partir do Congresso de Viena, 

foi estabelecido entre as nações europeias.  

c) acarretou o desenvolvimento do capitalismo a partir de um intenso surto de industrialização que 

se estendeu por todo o seu território.  

d) permitiu o reatamento das relações político-diplomáticas com o Vaticano e a garantia do direito 

de liberdade religiosa aos cidadãos.  

e) impediu o surgimento de fluxos de emigração de camponeses para o Continente Americano 

através da implantação de uma política de fechamento das suas fronteiras. 

 
 

2. A personagem histórica que teve fundamental importância no contexto da Unificação Italiana e lutou, 

também, na Revolução Farroupilha, no sul do Brasil, na segunda metade do século XIX, foi: 

a) Camilo de Cavour  

b) Otto Von Bismark  

c) Benjamin Disraeli  

d) Benito Mussolini  

e) Giuseppe Garibaldi 

 
 

3. A Itália, antes de ser unificada, era constituída de uma série de pequenos reinos fragmentados. O reino 

que, sob a liderança do conde Camilo de Cavour, encabeçou o processo de unificação, na segunda 

metade do século XIX, foi: 

a) Reino de Piemonte-Sardenha  

b) Reino de Lancaster  

c) Reino de Córsega  

d) Reino de Lombardia  

e) Reino de Mônaco. 
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4. Os movimentos nacionais, na Alemanha e na Itália, na 2ª metade do século XIX, além das diferenças 

políticas têm como objetivo a:  

a) unidade política e econômica como requisito para o desenvolvimento capitalista através do 

fortalecimento do Estado e da integração geográfica dos mercados.  

b) independência econômica frente à intervenção econômica inglesa com a manutenção de 

estruturas de produção medievais.  

c) valorização do arianismo como instrumento de recuperação do homem germânico e italiano e 

criador do "espaço vital".  

d) construção de um estado forte inspirado nos modelos orientais como base política para a 

recuperação da posição que Itália e Alemanha haviam ocupado no final do século XVIII.  

e) manutenção de uma política de proteção territorial contra os interesses franceses resultantes da 

expansão napoleônica assentados numa perspectiva política conservadora. 

 

 

5. Assinale a opção que apresenta uma afirmativa correta sobre o processo de unificação da Alemanha 

(1871) e da Itália (1870):  

a) Na Itália, a proclamação da República por Giuseppe Garibaldi, líder do movimento carbonário e 

republicano, estabilizou economicamente o país, permitindo a fixação das fronteiras 

internacionais italianas e sua unificação interna.  

b) Na Itália, com o apoio do Papa Pio IX, o movimento unificador difundiu-se a partir da cidade de 

Roma, sendo contrário aos interesses econômicos da burguesia do Piemonte e do norte do país.  

c) Na Alemanha, Bismarck implementou a unificação com a ajuda econômica e militar do Império 

Austríaco, opondo-se à política separatista da Prússia de Guilherme I.  

d) A criação da União Alfandegária (Zollverein) entre os estados alemães desenvolveu a 

industrialização e a economia da Confederação Germânica, culminando na unificação política com 

a criação do Segundo Reich (império) Alemão.  

e) Ambos os processos unificadores resultaram da derrota dos movimentos nacionalistas locais 

frente à reação das forças monárquicas reunidas pelo Congresso de Viena. 

 
 

6. No final da chamada "era napoleônica", derrotado o imperador francês em 1815, tornou-se possível a 

recomposição das forças sociais e políticas ligadas ao Antigo Regime, em boa parte do continente 

europeu. Nada disso deteve, porém, a onda revolucionária e o surgimento de revoltas, a partir de 1820 

até 1848. Na Itália, por exemplo, coube a uma sociedade secreta a elaboração de um programa político 

"contra as tiranias", cuja grande meta era a unificação da nação italiana e o triunfo dos princípios 

liberais. Assinale a opção que identifica corretamente os revolucionários anteriormente mencionados:  

a) Pedreiros-livres  

b) Cristãos-novos  

c) Maçons  

d) Carbonários  

e) Jacobinos 
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7. Na base do processo das unificações italiana e alemã, que alteraram o quadro político da Europa no 

século XIX, estavam os movimentos:  

a) sociais acentuadamente comunistas.  

b) liberais acentuadamente nacionalistas.  

c) iluministas acentuadamente burgueses.  

d) reformistas acentuadamente religiosos.  

e) renascentistas acentuadamente mercantis. 
 
 

8. Em 1860, um contemporâneo da unificação da Itália afirmou: "Fizemos a Itália; agora precisamos fazer 

os italianos”.  
D'AZEGLIO, Massimo (1792-1866). Apoud HOBSBAWM, E. "A era do capital: 1848-1875". Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

 
Essa frase traduz uma particularidade da construção da unidade italiana, que é identificada na:  

a) divergência entre nacionalismo e nação-estado  

b) fusão entre nacionalismo de massa e patriotismo  

c) adoção da língua italiana no dia-a-dia da população  

d) união entre os interesses dos partidários da Igreja e da República 

e) a fusão de uma social democracia com o nacionalismo 
 
 

9. Leia o texto a seguir:  

"Com a crescente expansão da industrialização do continente europeu, a partir de 1830, os pequenos 

Estados italianos e alemães sentiram a necessidade de promover uma centralização, com o objetivo 

de conseguir equipararse às grandes potências, principalmente França e Inglaterra. Ainda politicamente 

fracas, nem a burguesia italiana nem a alemã tinham condições de assumir a direção do governo. Por 

isso, aceitavam a monarquia constitucional, desde que o Estado incentivasse o progresso econômico. 

Acreditavam que só assim poderiam chegar à centralização política, sem passar necessariamente por 

mudanças estruturais que colocassem em perigo sua posição de classe proprietária."  
PAZZINATO, Alceu Luiz; et alii. "História Moderna e Contemporânea". São Paulo: Ática, 1993, p. 186. 

O texto está relacionado com  

a) as "trade-unions", ou uniões operárias, que inicialmente eram entidades de auxílio mútuo, 

fortemente assistencialista, preocupado em ajudar trabalhadores com dificuldades econômicas e 

reivindicar melhores condições de trabalho.  

b) o socialismo utópico, assim chamado por acreditar na organização comunista das sociedades, 

sem lutas de classe, através de reformas pacíficas e graduais.  

c) o socialismo científico, que criticava o capitalismo dominante, propondo a organização de uma 

sociedade comunista, necessariamente pela luta de classes.  

d) o movimento cartista, em que os trabalhadores ingleses promoveram agitações de rua e 

apresentaram ao Parlamento reivindicações como: representação igual para todas as classes, 

sufrágio universal restrito para os homens aos vinte e um anos, etc.  

e) o nacionalismo, na prática representada pela unificação da Itália e da Alemanha, o qual defendia 

a luta dos povos ligados por laços étnicos, linguísticos e culturais, pela sua independência como 

nação. 
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10. A unificação italiana, no final do século XIX, ameaçou a integridade territorial da Igreja. Esse impasse 

resultou:  

a) no reforço dos sentimentos nacionalistas na Itália, provocando a expropriação das terras da Igreja.  

b) no envolvimento da Igreja em lutas nacionais, criando congregações para a expansão do 

catolicismo.  

c) na adoção de atitudes liberais pelo Papa Pio IX, como forma de deter as forças fascistas.  

d) na assinatura do Tratado de Latrão, em 1929, quando Mussolini criou o Estado do Vaticano.  

e) no "Risorgimento", processo em que segmentos ligados à Igreja defenderam a Itália independente. 
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Gabarito 

 

1. B 

O processo demonstrar o avanço de ideais nacionalistas no contexto do século XIX, rompendo com a 

tentativa de promover um “equilíbrio europeu” pelo Congresso de Viena. 

 

2. E 

Garibaldi participou de diversas batalhas, em uma delas, se aventurou no projeto republicano dos 

grandes fazendeiros do sul do Brasil. 

 

3. A 

A região tinha om maior desenvolvimento industrial e vai liderar o processo a partir do norte. 

 

4. A 

Os movimentos vencedores nas unificações viam a unificação sob um aspecto capitalista, industrial e 

liberal já que defendiam uma monarquia constitucional que fomentasse o progresso econômico 

capitalista. 

 

5.  D 

O acordo aduaneiro favoreceu a unificação alemã depois da guerra franco prussiana, que ajudou por sua 

vez na unificação dos estados papais à Itália. 

 

6.   D 

Os carbonários inspiravam-se em  ideias liberais e pretendiam a unificação sob um espectro republicano. 

 

7.   B 

Esses movimentos marcaram as profundas transformações pelas quais o continente passa no século 

XIX. 

 

8.   A 

A formação de um estado nação não se associa automaticamente a UM sentimento nacionalista na 

população, assim era necessária uma criação de uma identificação cultural em comum entre as várias 

partes da Itália. 

 

9.  E 

Essas ideias em grande medida foram motivadas por interesses econômicos. 

 

10.  D 

Mussolini a fim de resolver velhas diferenças e aumentar sua base de apoio assinou o Tratado de Latrão 

que garantiu o reconhecimento da Unificação pela Igreja e em contrapartida  criou o estado do Vaticano. 
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Simbolismo 

 

Resumo 

 

O movimento simbolista surge ao final do século XIX, trazendo em sua poesia uma nova visão sobre o mundo. 

O simbolismo retoma aspectos do Romantismo, como o uso da subjetividade, por exemplo, e o 

aprofundamento das emoções. Além disso, com o intuito de desvincular-se de questões materiais, a poesia 

simbolista aprecia o plano transcendental, ou seja, o plano espiritual torna-se muito mais valorizado do que o 

plano concreto, o da matéria.   

  

Contexto histórico 

 Esse período é marcado por muitas movimentações sociais e econômicas em contexto mundial. Entre elas, 

podemos citar: os reflexos econômicos e o progresso comercial da Revolução Industrial; as aspirações 

democráticas da Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, a exclusão das camadas mais baixas em 

relação ao seu desenvolvimento igualitário e distribuição de renda e, também, a obtenção de lucros do 

Imperialismo são fatores que fizeram com que o homem daquele momento se sentisse frustrado com as 

promessas de igualdade e oportunidade para todos.   

 

Neste sentido, iremos perceber que o homem tenta fugir dessa realidade e passa por uma crise existencial, 

aprofundando seus sentimentos e retomando a traços pessimistas, principalmente a características da 2ª 

Geração Romântica. Ademais, a temática simbolista reage ao esquema materialista do século XIX, como 

também, a objetividade propagada pelas correntes cientificistas. 

 

Na França, vivia-se o momento da chamada “Belle Époque”, momento em que houve uma explosão de 

mudanças, entre elas, culturais, tecnológicas, literárias, artísticas e de pensamento. Sobre as influências 

literárias, não podemos deixar de citar Charles Baudelaire (o famoso autor de a obra “As flores do mal”), Arthur 

Rimbaud, Paul Verlaine e Stéphane Mallarmé. 
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Características do simbolismo 

Veja, abaixo, os principais aspectos do movimento Simbolista: 

• Valorização do plano metafísico; 

• Misticismo; 

• Pessimismo; 

• Subjetividade 

• Caráter sugestivo; 

• Aproximação ao elemento noturno; 

• Referências ao plano religioso; 

• Culto ao sonho; 

• Aproximação com o campo inconsciente do indivíduo. 

 

Em relação aos aspectos mais marcantes da forma, temos a valorização da linguagem culta, o uso de sonetos, 

a musicalidade, o uso de figuras de linguagem (como metáforas, sinestesias, assonâncias e aliterações) e o 

predomínio de rimas. 

É importante dizer ainda que, no Brasil, os principais autores foram Alphonsus de Guimaraens e Cruz e Souza. 

Esse último é o grande nome desse movimento e se destaca por apresentar em sua poesia uma abordagem 

sobre a condição humana, a valorização da melancolia e a espiritualidade.  

 

Textos de apoio 

 

TEXTO I 

Cavador do Infinito 

 

Com a lâmpada do Sonho desce aflito 

E sobe aos mundos mais imponderáveis, 

Vai abafando as queixas implacáveis, 

Da alma o profundo e soluçado grito. 

  

Ânsias, Desejos, tudo a fogo, escrito 

Sente, em redor, nos astros inefáveis. 

Cava nas fundas eras insondáveis 

O cavador do trágico Infinito. 

  

E quanto mais pelo Infinito cava 

mais o Infinito se transforma em lava 

E o cavador se perde nas distâncias... 

  

Alto levanta a lâmpada do Sonho. 

E como seu vulto pálido e tristonho 

Cava os abismos das eternas ânsias! 

 Cruz e Souza 
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TEXTO II 

Longe de Tudo 

 

É livre, livre desta vã matéria, 

Longe, nos claros astros peregrinos 

Que haveremos de encontrar os dons divinos 

E a grande paz, a grande paz sidérea. 

  

Cá nesta humana e trágica miséria, 

Nestes surdos abismos assassinos 

Temos de colher de atros destinos 

A flor apodrecida e deletéria. 

  

O baixo mundo que troveja e brama 

Só nos mostra a caveira e só a lama, 

Ah! só a lama e movimentos lassos... 

  

Mas as almas irmãs, almas perfeitas, 

Hão de trocar, nas Regiões eleitas, 

Largos, profundos, imortais abraços! 

 Cruz e Souza 

  

TEXTO III 

Ismália 

 

Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar... 

Viu uma lua no céu, 

Viu outra lua no mar. 

  

No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar... 

Queria subir ao céu, 

Queria descer ao mar... 

  

E, no desvario seu, 

Na torre pôs-se a cantar... 

Estava perto do céu, 

Estava longe do mar... 

  

E como um anjo pendeu 

As asas para voar... 

Queria a lua do céu, 

Queria a lua do mar... 

  

As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par... 

Sua alma subiu ao céu, 

Seu corpo desceu ao mar... 

 Alphonsus de Guimaraens 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-simbolismo/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=simbolismo
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Exercícios 

 

1. Vida obscura 
 

“Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro 

ó ser humilde entre os humildes seres, 

embriagado, tonto de prazeres, 

o mundo para ti foi negro e duro. 

 

Atravessaste no silêncio escuro 

a vida presa a trágicos deveres 

e chegaste ao saber de altos saberes 

tornando-te mais simples e mais puro. 

 

Ninguém te viu o sofrimento inquieto, 

magoado, oculto e aterrador, secreto, 

que o coração te apunhalou no mundo, 

 

Mas  eu que sempre te segui os  passos 

sei que a cruz infernal prendeu-te os braços 

e o teu suspiro como foi profundo! 

SOUSA, C. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova  Aguilar, 1961 

Com uma obra  densa e expressiva no Simbolismo brasileiro, Cruz e Souza  transpôs para seu  lirismo 

uma  sensibilidade em conflito com a realidade  vivenciada. 

No soneto, essa percepção traduz-se em: 

a) sofrimento tácito diante dos limites impostos  pela  discriminação. 

b) tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. 

c) extenuação condicionada a uma rotina de  tarefas degradantes. 

d) frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. 

e) vocação religiosa manifesta na  aproximação com a fé  cristã. 

 

 

2. Das alternativas abaixo, indique a que não se aplica ao Simbolismo: 

a) Procurou instalar um credo estético com base no subjetivismo. 

b) Não precisar as coisas, antes sugeri-las. 

c) Racionalismo absoluto. 

d) Expressão indireta e simbólica. 

e) Transcendentalismo 

 

 



 
 

 

 

5 

Literatura 
 

3. Leia os seguintes versos: 
Mais claro e fino do que as finas pratas 

O som da tua voz deliciava...    

Na dolência velada das sonatas 

Como um perfume a tudo perfumava.  

 

Era um som feito luz, eram volatas        

Em lânguida espiral que iluminava,       

Brancas sonoridades de cascatas...        

Tanta harmonia melancolizava. 

SOUZA, Cruz e. “Cristais”, in Obras completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 86. 

Assinale a alternativa que reúne as características simbolistas presentes no texto:        

a) a) Sinestesia, aliteração, sugestão        . 

b) Clareza, perfeição formal, objetividade.        

c) Aliteração, objetividade, ritmo constante.    

d) Perfeição formal, clareza, sinestesia. 

e) Perfeição formal, objetividade, sinestesia. 

 

 

4. O Simbolismo é, antes de tudo, antipositivista, antinaturalista e anticientificista. Com esse movimento, 

nota-se o despontar de uma poesia nova, que ressuscitava o culto do vago em substituição ao culto da 

forma e do descritivo. 
Massaud Moisés. A literatura portuguesa, 1994. Adaptado. 

Considerando esta breve caracterização, assinale a alternativa em que se verifica o trecho de um 

poema simbolista. 

 

a) “É um velho paredão, todo gretado, 

Roto e negro, a que o tempo uma oferenda 

Deixou num cacto em flor ensanguentado 

E num pouco de musgo em cada fenda.” 

 

b) “Erguido em negro mármor luzidio, 

Portas fechadas, num mistério enorme, 

Numa terra de reis, mudo e sombrio, 

Sono de lendas um palácio dorme.” 

 

c) “Estranho mimo aquele vaso! Vi-o, 

Casualmente, uma vez, de um perfumado 

Contador sobre o mármor luzidio, 

Entre um leque e o começo de um 

bordado.” 

 

 

 

 

d) “Sobre um trono de mármore sombrio, 

Num templo escuro e ermo e abandonado, 

Triste como o silêncio e inda mais frio, 

Um ídolo de gesso está sentado.” 

 

e) “Ó Formas alvas, brancas, Formas claras 

De luares, de neves, de neblinas!... 

Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas... 

Incensos dos turíbulos das aras...” 
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5. Cárcere das almas 

“Ah! Toda a alma num cárcere anda presa,  

Soluçando nas trevas, entre as grades  

Do calabouço olhando imensidades,  

Mares, estrelas, tardes, natureza.  

 

Tudo se veste de uma igual grandeza  

Quando a alma entre grilhões as liberdades  

Sonha e, sonhando, as imortalidades  

Rasga no etéreo o Espaço da Pureza.  

 

Ó almas presas, mudas e fechadas  

Nas prisões colossais e abandonadas,  

Da Dor no calabouço, atroz, funéreo!  

 

Nesses silêncios solitários, graves,  

que chaveiro do Céu possui as chaves  

para abrir-vos as portas do Mistério?!” 

CRUZ E SOUSA, J. Poesia completa. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura / Fundação Banco do Brasil, 1993.  

 

Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do Simbolismo encontrados no 

poema Cárcere das almas, de Cruz e Sousa, são: 

a) a opção pela abordagem, em linguagem simples e direta, de temas filosóficos. 

b) a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. 

c) o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. 

d) a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas 

inovadoras. 

e) a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de 

temas do cotidiano. 
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6. "Leve é o pássaro;  
e a sua sombra voante,  

mais leve 

 

........................................... 

 

E o desejo rápido 

desse antigo instante, 

mais leve. 

 

E a figura invisível  

do amargo passante, 

mais leve." 

Cecília Meireles 

 

 "Mais claro e fino do que as finas pratas 

O som da sua voz deliciava.. 

Na dolência velada das sonatas 

Como um perfume a tudo perfumava." 

Cruz e Souza 

 

Qual a semelhança ou o ponto de convergência entre a poesia neossimbolista de Cecília Meireles e a 

de Cruz e Souza? 

a) A objetividade e o materialismo marcantes no estilo parnasiano. 

b) A realidade focalizada de maneira vaga, em versos que exploram a sonoridade das palavras. 

c) A preocupação formal e a presença de rimas ricas. 

d) O erotismo e o bucolismo como tema recorrente. 

e) A impassibilidade dos elementos da natureza e a presença da própria poesia como musa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8 

Literatura 
 

7. Leia o poema de Cruz e Sousa. 
 

Acrobata da dor 

Gargalha, ri, num riso de tormenta, 

Como um palhaço, que desengonçado, 

Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado 

De uma ironia e de uma dor violenta. 

 

Da gargalhada atroz, sanguinolenta, 

Agita os guizos, e convulsionado 

Salta, “gavroche”, salta, “clown”, varado 

Pelo estertor dessa agonia lenta… 

 

Pedem-te bis e um bis não se despreza! 

Vamos! retesa os músculos, retesa 

Nessas macabras piruetas d’aço... 

 

E embora caias sobre o chão, fremente, 

Afogado em teu sangue estuoso e quente, 

Ri! Coração, tristíssimo palhaço. 

SOUSA, Cruz e. Broquéis, Faróis e Últimos sonetos. 2ª. ed. reform., São Paulo: Ediouro, 2002. p. 39-40. (Coleção 

superprestígio). 

 

Vocabulário: 

gavroche: garoto de rua que brinca, faz estripulias 

clown: palhaço 

estertor: respiração rouca típica dos doentes terminais 

estuoso: que ferve, que jorra 

 

Uma característica simbolista do poema acima é a: 

a) linguagem denotativa na composição poética. 

b) biografia do poeta aplicada à ótica analítica. 

c) perspectiva fatalista da condição amorosa. 

d) exploração de recursos musicais e figurativos. 

e) presença de estrangeirismos e de barbarismos. 
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8. O simbolismo caracterizou-se por ser: 

a) positivista, naturalista e cientificista; 

b) antipositivista, antinaturalista e anticientificista; 

c) objetivista e materialista. 

d) uma retomada aos modelos greco-latinos; 

e) subjetivista e racionalista. 

 

 

9. Assinale a alternativa em que se caracteriza a estética simbolista. 

a) Culto do contraste, que opõe elementos como amor e sofrimento, vida e morte, razão e fé, numa 

tentativa de conciliar pólos antagônicos. 

b) Busca do equilíbrio e da simplicidade dos modelos greco-romanos, através, sobretudo, de uma 

linguagem simples, porém nobre. 

c) Culto do sentimento nativista, que faz do homem primitivo e sua civilização um símbolo de 

independência espiritual, política, social e literária. 

d) Exploração de ecos, assonância, aliterações, numa tentativa de valorizar a sonoridade da 

linguagem, aproximando-a da música. 

e) Preocupação com a perfeição formal, sobretudo com o vocabulário carregado de termos 

científicos, o que revela a objetividade do poeta. 

 

 

10. Das definições abaixo, uma delas nos remete diretamente ao período literário conhecido como 

Simbolismo. Assinale-a: 

a) É a arte do conflito, do contraste, da contradição, do dilema e da dúvida, que se expressam pelo 

acúmulo de antíteses, paradoxos e oximoros. 

b) A “arte pela arte” é um dos seus princípios centrais. A poesia volta-se para o belo (esteticismo), 

para o zelo da perfeição formal, descompromissada com os problemas do mundo,  

c) Aderiu ao cientificismo e ao materialismo, opondo-se à metafísica, à religião e a tudo que 

escapasse aos limites da matéria. 

d) Propõe uma volta aos modelos clássicos greco-romanos e renascentistas. Exalta a vida pastoril, 

campestre, entendendo que a felicidade e a beleza decorrem da vida no campo.  

e) dotou a teoria das correspondências que propõe um processo cósmico de aproximação entre as 

realidades, expresso por meio da sinestesia, a qual consiste no cruzamento de percepção de um 

sentido para outro. 
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Gabarito 

 

1. A 

A sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada vem dos horrores da escravidão. Cruz e Sousa era 

filho de escravos alforriados e suas obras apresentam grandes marcas dos sofrimentos dos negros no 

Brasil.  

 

2. C 

Por ser um período literário de grande subjetividade, a alternativa C destoa das características do 

Simbolismo.  

 

3. A 

Não há perfeição formal, o texto não se prende a versos metrificados ou estrofes equilibradas. Não há 

objetividade, porque esse período é marcado pela subjetividade. Não há clareza, porque o Simbolismo se 

fazia com a arte da sugestão.  

 

4. E 

A linguagem simbolista é marcadas pela sugestão, musicalidade, metáfora, valorização de temas 

referentes à mistérios da morte e sonhos. No trecho, a cor branca simboliza a pureza e a espiritualidade.  

 

5. C 

Na questão formal, o simbolismo apresentava particularidades estéticas na escola e combinação do 

léxico para atingir comparações e metáforas impressionantes. Na temática, existia forte carga metafísica 

de transposição das almas, sonhos, mistérios.  

 

6. B 

Não há objetividade nem materialismo. Não há a preocupação com rimas ricas, o teor da mensagem era 

mais importante que a forma. Erotismo e bucolismo não eram temas recorrentes. A poesia não era a 

própria musa, nem havia impassibilidade da natureza.  

 

7. D 

Há rimas que configuram musicalidade ao poema; aliado a isso, temos a presença marcante de figuras 

de linguagem como a metáfora e a sinestesia.  

 

8. B 

Por se tratar de um movimento de caráter mais subjetivo, a alternativa que melhor responde a questão é 

a letra B. 

 

9. D 

A estética simbolista é marcada por musicalidade descrita pelas figuras sonoras da alternativa.  

 

10. E 

Porque A- Barroco, B- Parnasianismo, C- Realismo, D- Arcadismo. A alternativa E é correta porque 

apresenta características da “arte da sugestão”, presente no Simbolismo, que buscava a transmutação 

da alma.  
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Função modular e inequação modular 

 

Resumo 

 

Função modular: 

A função modular é uma função :f → , definida por f(x) = |x|. Para se construir o gráfico dessa função 

devemos considerar como uma função definida por várias sentenças, ou seja, ela se comporta de maneiras 

distintas para cada intervalo de x. 

Considere a função f(x) = |x| 

Temos que: 

   se x

( )

0

   se x 0

x

f x ou

x

xx

= 

= 




= 
−

 

 

Ou seja, para x ≥ 0, a função é y = x e para x < 0, a função é y = - x 

 

 

Juntando os dois gráficos: 

 

Note que a Imagem é + . 
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Inequação modular 

Na equação modular, exemplo |x| = 3, geometricamente, queríamos descobrir quais os valores que distavam 

3 unidades da origem, nesse casos S = {-3,3}. 

 

Já nas inequações, exemplo |x| ≤ 3, queremos descobrir intervalo onde os números que distam menos de 3 

unidades da origem e |x| ≥ 3, analogamente, o intervalo onde os números distam mais de 3 unidades da origem. 

 

 

 

Assim, o conjunto solução de |x| ≤ 3 é  -3 ≤ x ≤ 3  e de |x| ≥ 3 é x ≤ 3 ou x ≥ 3  

Resumindo: 

→ | |x a a x a  −    

→ | |  ou x a x a x a    −  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-funcao-modular-e-inequacao-modular/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios 

 

1. Seja f(x) uma função real. O gráfico gerado pelo módulo dessa função, |f(x)| 

a) nunca passará pela origem 

b) nunca passará pelo 3 ou 4 quadrante 

c) intercepta o eixo x somente se f(x) for do primeiro grau 

d) intercepta o eixo y somente se f(x) for do segundo grau 

 

 

2. Seja f(x) | x 3 |= −  uma função. A soma dos valores de x  para os quais a função assume o valor 2  é  

a) 3    

b) 4    

c) 6    

d) 7    

 

 

3. O domínio da função real f(x) 1 | x |= −  é o intervalo  

a)   −{x | x 1 ou x 1}     

b)   −{x | x 1 ou x 1}     

c)  −  {x | 1 x 1}     

d)  −  {x | 1 x 1}     

 

 

4. Considera a função 
2x

f(x) 2 .
2

= − Para quais valores reais de x  temos f(x) 1?=  

a)  = − −S 6, 6, 2, 2  

b)  = − −S 6, 2  

c)  =S 6, 2  

d)  = −S 6, 6  

e)  = −S 2, 2  
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5. Considere a função 
2x

f(x) 2 .
2

= − Para quais valores reais de x  temos f(x) 1?   

a)  =  −   −  S x / 6 x 2 ou 2 x 6   

b)  =  −   −S x / 6 x 2  

c)  =   S x / 2 x 6  

d)  =  −     −S x / 6 x 2 ou 2 x 6  

e)  =  −  S x / 6 x 6  

 
 

6. Considere a função real f(x) | x 1|.= − +  O gráfico que representa a função é:  

a)  
c)  e)  

b)  
d)  

 

 
 

7. Qual é o conjunto solução em de 5 2x x−  + ? 

a) 
 

=   
 

3
S x / x

2
 

b) 
 

=   − 
 

3
S x / x

2
 

c) 
 

=   
 

3
S x / x

2
 

d) 
 

=   − 
 

3
S x / x

2
 

e) 
 

=   
 

3
S x / x

2
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8. Qual é o conjunto solução em  de 3 1 3x+  ? 

a) 
 

=  −   
 

4 2
S x / x

3 3
 

b) 
 

=  −  
 

4
S x / x

3
 

c) 
 

=   
 

2
S x / x

3
 

d) 
 

=  −   
 

4 2
S x / x

3 3
 

e) 
 

=  −   
 

4 2
S x / x

3 3
 

 

 

9. A expressão |x – a| < 16 também pode ser representada por 

a) x – a < 16 

b) x + a > 16 

c) – a – 16 < x < a + 16 

d) – 16 + a < x < a + 16 

e) x – a < 16 ou x – a > 0 

 
 

10. O conjunto solução da inequação 4 1 2x− +  é um intervalo do tipo [a,b]. O valor de a + b é igual a 

a) -8 

b) -2 

c) 0 

d) 2 

e) 8 
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. C 

Queremos calcular x  de modo que se tenha f(x) 2.=  Desse modo, vem  

| x 3 | 2 x 3 2

x 1 ou x 5.

− =  − = 

 = =
  

 

O resultado é, portanto, 1 5 6.+ =    

 

3. D 

1 | x | 0 | x | 1 1 x 1−     −    

 

Portanto, o domínio da função será dado por:  −  {x | 1 x 1}.    

 

4. A 

Calculando: 

2

2

2

x
2 1

2

x
2 1 x 6

2

x
2 1 x 2

2

− =

− = → = 

− = − → = 

  

 

5. A 

Esboçando o gráfico: 

 

 

Assim: 6 x 2−   −  ou 2 x 6.   
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6. A 

Tem-se que 
x 1, se x 1

f(x) .
x 1, se x 1

− + 
= 

− 
 Portanto, o gráfico da alternativa [A] é o que representa f.    

7. A 

 

 

8. A 

 

 

9. D 

 

 

10. E 
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Porcentagem 

Resumo 

 

Porcentagem é uma fração de denominador 100.  

Ex.:  
3

100
 = 0,3 = 3%  

37

100
 = 0,37 = 37%  

 

Mas e se a fração não tiver denominador 100? É só transformarmos essa fração em uma que tenha 

denominador 100.  

Ex.:  
2

5
  = 

40

100
 = 40%.  

3 42,9

7 100
=  = 42,9%  

 

Obs.: Se quisermos calcular x% de algum valor y, basta multiplicarmos. Ou seja: 

𝑥% 𝑑𝑒 𝑦 =  
𝑥

100
× 𝑦 

 

Fatores multiplicativos 

Para facilitar o cálculo de um valor resultante de um aumento ou desconto percentual, utilizam-se os fatores 

multiplicativos. 

 

Imagine uma quantidade C que será aumentada de x%. O resultado desse aumento pode ser calculado por: 

→ Valor Final = .
100

x
C C+  = (1 )

100

x
C +   

Agora imaginemos que C sofra uma redução de x%.  

 

Assim, temos que:  

→ Valor final = .
100

x
C C− = (1 )

100

x
C −   

 

Resumindo: 

→ Fator de aumento =  1
100

x
+   

→ Fator de desconto = 1
100

x
−   

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-porcentagem/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=estatistica
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Exercícios 

 

1. Uma concessionária de automóveis revende atualmente três marcas de veículos, A, B e C, que são 

responsáveis por 50%, 30% e 20%, respectivamente, de sua arrecadação. Atualmente, o faturamento 

médio mensal dessa empresa é de R$ 150 000,00. A direção dessa empresa estima que, após uma 

campanha publicitária a ser realizada, ocorrerá uma elevação de 20%, 30% e 10% na arrecadação com 

as marcas A, B e C, respectivamente. 

Se os resultados estimados na arrecadação forem alcançados, o faturamento médio mensal da 

empresa passará a ser de 

a) R$ 180 000,00. 

b) R$ 181 500,00. 

c) R$ 187 500,00. 

d) R$ 240 000,00. 

e) R$ 257 400,00. 

 

 

2. O tipo mais comum de bebida encontrado nos supermercados não é o suco, mas o néctar de frutas. Os 

fabricantes de bebida só podem chamar de suco os produtos que tiverem pelo menos 50% de polpa, a 

parte comestível da fruta. Já o néctar de frutas é mais doce e tem entre 20% e 30% de polpa de frutas.  
Superinteressante, São Paulo, ago. 2011.  

 

Uma pessoa vai ao supermercado e compra uma caixa de 1 litro de bebida. Em casa ela percebe que 

na embalagem está escrito “néctar de frutas com 30% de polpa”.  

Se essa caixa fosse realmente de suco, necessitaria de um aumento percentual de polpa de, 

aproximadamente,  

a) 20%.  

b) 67%.  

c) 80%.  

d) 167%.  

e) 200%. 
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3. Quanto A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na 

horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, 

como no exemplo da figura: 

 

 
 
A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada 

2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. 

 

 
 
Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do 

município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma 

garagem residencial seja de 20%. 

Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para 

diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às 

normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser 

a) elevado em 40 cm. 

b) elevado em 50 cm. 

c) mantido no mesmo nível. 

d) rebaixado em 40 cm. 

e) rebaixado em 50 cm. 
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4. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que 

uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas, 

pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação 

em uma urna. Contudo, após depositar vinte perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% 

delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu 

acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante 

retirar, aleatoriamente, uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Com essas informações, a quantidade de 

perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a 

a) 10. 

b) 15. 

c) 35. 

d) 40. 

e) 45. 

 

 

5.  O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos e é também um dos campeões mundiais de 

desperdício. São produzidas por ano, aproximadamente, 150 milhões de toneladas de alimentos e, 

desse total, 2/3 são produtos de plantio. Em relação ao que se planta, 64% são perdidos ao longo da 

cadeia produtiva (20% perdidos na colheita, 8% no transporte e armazenamento, 15% na indústria de 

processamento, 1% no varejo e o restante no processamento culinário e hábitos alimentares). 

O desperdício durante o processamento culinário e hábitos alimentares, em milhão de tonelada, é 

igual a 

a) 20. 

b) 30. 

c) 56. 

d) 64. 

e) 96.  

 

6. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter três pontos de sustentação. Sabe-se que 
a carga máxima suportada pela ponte será de 12 t. O ponto de sustentação central receberá 60% da 
carga da ponte, e o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros dois pontos de 
sustentação. 
No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos três pontos de sustentação serão, 

respectivamente, 

a) 1,8 t; 8,4 t; 1,8 t. 

b) 3,0 t; 6,0 t; 3,0 t. 

c) 2,4 t; 7,2 t; 2,4 t. 

d) 3,6 t; 4,8 t; 3,6 t. 

e) 4,2 t; 3,6 t; 4,2 t. 
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7. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu “colesterol bom” com a taxa do 

seu “colesterol ruim”. Os exames periódicos, realizados em um paciente adulto, apresentaram taxa 

normal de “colesterol bom”, porém, taxa do “colesterol ruim” (também chamado LDL) de 280 mg/dL. O 

quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. 

 

 
 

O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame 

logo após o primeiro mês, e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou novo exame e 

constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a 

classificação da taxa de LDL do paciente é 

a) ótima. 

b) próxima de ótima. 

c) limite 

d) alta. 

e) muito alta. 
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8. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum 

e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma 

semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os cinco grupos de risco até 

a data de início da prorrogação da campanha 

 
 

Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? 

a) 12 

b) 18 

c) 30 

d) 40 

e) 50 

 
 

9. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de 

uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que, dos 853 milhões 

de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e 

mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam 

à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para a agricultura, somadas as lavouras 

anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. 

De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para agricultura 

em relação à área do território brasileiro é mais próximo de 

a) 32,8% 

b) 28,6% 

c) 10,7% 

d) 9,4% 

e) 8,0% 
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10. Os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparências entre 70% e 90%, 

dependendo do lote fabricado. Isso significa que, quando um feixe luminoso incide no vidro, uma parte 

entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Os veículos equipados com vidros desse fabricante 

terão instaladas, nos vidros das portas, películas protetoras cuja transparência, dependendo do lote 

fabricado, estará entre 50% e 70%. Considere que uma porcentagem P da intensidade da luz, 

proveniente de uma fonte externa, atravessa o vidro e a película. 

De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens que representam a variação total 

possível de P é 

a) [35; 63]. 

b) [40; 63]. 

c) [50; 70]. 

d) [50; 90]. 

e) [70; 90]. 
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Gabarito 

 

1. B 

Faturamento da marca A: 150 000 × 50% = 75 000,00. Com aumento de 20%, 75 000 × 1,2 = 90 000,00. 

Faturamento da marca B: 150 000 × 30% = 45 000. Com aumento de 30%, 45 000 × 1,3 = 58 500,00. 

Faturamento da marca C: 150 000 × 20% = 30 000. Com aumento de 10%, 30 000 × 1,1 = 33 000,00. 

  

Novo faturamento = 90 000 + 58 500 + 33 000 = 181 500,00. 

 

2. B 

Primeiramente, é importante observar o que a questão considera como suco (no caso, 50% de polpa) 

Considerando que os 30% de polpa é o total que há na caixa, pode-se dizer que correspondem a 100% 

do "real". O "desejável" é que se obtenha mais que os 100%, ou seja, os 50%. Dessa forma: 

 

30% ------ 100% 

50% ------ x 

 

x = 167% 

 

Esse seria o total obtido, tem-se que diminuir 100%, pois ele pede o aumento percentual, ou seja, 67%. 

 

3. A 

 
 

4. D 

 

 

5. A 

150 × 2/3 = 100 toneladas no plantio 64% de perda dos quais 20% são perdidos na colheita, 8% no 

transporte e armazenamento, 15% na indústria de processamento, 1% no varejo e o restante no 

processamento culinário e hábitos alimentares.  

20 + 8 + 15 + 1 + c = 64 
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c = 20% 

20% são devido ao desperdício no processamento culinário e hábitos alimentares 100 × 20/100= 20 

toneladas. 

 

6. C 

A carga máxima suportada pela ponte é de 12 toneladas, assim, o ponto de sustentação central receberá 

12% dessa carga, logo, 12/100 . 12 = 7,2 toneladas. Os outros pontos de sustentação receberão o resto 

da carga igualmente, assim, 12 – 7,2 = 4,8 toneladas, como cada um vai receber a mesma quantidade, 2,4 

toneladas cada um. 

 

7. D 

Pelo enunciado, vemos que a taxa inicial é igual a 280 mg/dL. Esta reduzirá, em um mês, 25%. Ou seja, a 

taxa foi para 280 × 0,75 = 210 mg/dL. 

No segundo mês, ele reduziu em 20% sua taxa em relação ao mês anterior. Dessa forma, a taxa final dele, 

é de 210 × 0,8 = 168 mg/dL.   

Consultando a tabela, sua taxa será considerada alta. 

 

8. D 

 

 

9. D 

Usando as informações do enunciado, temos que a área utilizada para agricultura em relação a área do 

território brasileiro é de: 

80 milhões/853 milhões ≈ 0,094 = 9,4% 

10. A 

Considerando L como sendo a intensidade da luz que sai da fonte externa, a quantidade mínima que 

passa do vidro é de 70% × 50% × L = 35% L e quantidade máxima é dada por 90% × 70% × L = 63% L. 

Logo a porcentagem P da intensidade da luz que ultrapassa o vidro está num intervalo de 35% a 63%. 
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Cones 

 

Resumo 

 

Cone: elementos e classificação 

Cone é um solido geométrico caracterizado pela reunião de todos os segmentos de reta que têm uma 

extremidade em um ponto P (vértice) e a outra num ponto qualquer da região circular que forma a base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um cone pode ser classificado conforme a inclinação da geratriz em relação à base: 

 

Reto – o cone circular é reto quando o segmento de reta PO é perpendicular à base. 

Oblíqua - o cone circular é oblíquo quando o segmento de reta PO é oblíquo à base. 

 

Quando planificado, a área lateral do cone é um setor circular: 

 

 

Base: Círculos de raio r 

  

Altura: h 

 

Geratriz: segmento com uma extremidade 

no vértice P e outra em alguma parte da 

circunferêcia da base. 
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O ângulo do setor circular pode ser calculado por regra de 3, já que o comprimento do setor equivale ao 

perímetro da base: 

360º ____ 2

_______ 2

g

x r




 

 

 

  Área da base                                                 Área lateral                                             Área Total 

 

       2
A = r

b
                                                    A = r

b
g                                      

A = A

( )

t b l

t

A

A r g r

+

= +

 

 

 

                                                                            Volume 

 

                                                                          

2

1

3

1

3

B
V A h

V r h

=

=

 

Onde: Ab = Área da base 

            Al = Área lateral 

            At = Área total 

             h = altura 

   r = raio   

   g = geratriz      

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-cones-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-espacial


 
 

 

 

3 

Matemática 
 

Exercícios 

 

1. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais.  

 

Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de  

a) pirâmide.  

b) semiesfera.  

c) cilindro.  

d) tronco de cone.  

e) cone. 

 
 

2. Um reservatório de água, de formato cônico, com raio da tampa circular igual a 8 metros e altura igual 

a 9 metros, será substituído por outro de forma cúbica, de aresta igual a 10 metros.  

 

Estando o reservatório cônico completamente cheio, ao se transferir a água para o reservatório cúbico, 

a altura do nível atingida pela água será de (considere   3 )  

a) 5,76m.    

b) 4,43m.    

c) 6,38m.    

d) 8,74m.   

 

 

3. Deseja-se construir um cone circular reto com 4 cm de raio da base e 3 cm de altura. Para isso, recorta-

se, em cartolina, um setor circular para a superfície lateral e um círculo para a base. A medida do ângulo 

central do setor circular é:  

a) 144°  

b) 192°  

c) 240°  

d) 288°  

e) 336° 
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4. Um torneiro mecânico construiu uma peça retirando, de um cilindro metálico maciço, uma forma 

cônica, de acordo com a figura 01 a seguir: (Considere   3 ) 

 

 

 

Qual é o volume aproximado da peça em milímetros cúbicos?  

a)  52,16 10     

b)  47,2 10     

c)  52,8 10     

d)  48,32 10     

e)  53,14 10     

 

 

5. Uma tulipa de chopp tem a forma cônica, como mostra a figura abaixo. Sabendo-se que sua capacidade 

é de 100 ml, a altura h é igual a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 20cm                   

b) 16cm                  

c) 12cm            

d) 8cm 

e) 4cm 
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6. Um vasilhame na forma de um cilindro circular reto de raio da base de 5 cm e altura de 30 cm está 

parcialmente ocupado por 625  mL de álcool. Suponha que sobre o vasilhame seja fixado um funil na 

forma de um cone circular reto de raio da base de 5 cm e altura de 6 cm, conforme ilustra a Figura 1. O 

conjunto, como mostra a Figura 2, é virado para baixo, sendo H a distância da superfície do álcool até 

o fundo do vasilhame. 

 
Considerando essas informações, qual é o valor da distância H? 

a) 5cm 

b) 7cm 

c) 8cm 

d) 12cm 

e) 18cm 

 
 

7. Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou-o sobre uma superfície horizontal. 
Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do 
raio da base do cilindro. 

 

 

A altura do cone formado pela areia era igual a  

a) 3/4 da altura do cilindro.  

b) 1/2 da altura do cilindro.  

c) 2/3 da altura do cilindro.  

d) 1/3 da altura do cilindro. 
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8. A prefeitura de certo município realizou um processo de licitação para a construção de 100 cisternas 

de placas de cimento para famílias da zona rural do município. Esse sistema de armazenamento de 

água é muito simples, de baixo custo e não poluente. A empreiteira vencedora estipulou o preço de 40 

reais por m 2 construído, tomando por base a área externa da cisterna. O modelo de cisterna pedido no 

processo tem a forma de um cilindro com uma cobertura em forma de cone, conforme a figura abaixo.  

 

Considerando que a construção da base das cisternas deve estar incluída nos custos, é correto afirmar 

que o valor, em reais, a ser gasto pela prefeitura na construção das 100 cisternas será, no máximo, de:  

Use: π = 3,14  

a) 100.960  

b) 125.600  

c) 140.880 

d) 202.888  

e) 213.520  

 
 

9. Ao se planificar um cone reto, sua superfície lateral é igual a um quarto de um círculo com área igual a 
12π. Nessas condições, a área de sua base é igual a  

a) π  

b) 2π  

c) 3π  

d) 4π  

e) 5π 
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10. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá 
instalar a luminária ilustrada na figura. 

 

Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 m², considerando π  3,14, a 

altura h será igual a  

a) 3 m.  

b) 4 m.  

c) 5 m.  

d) 9 m.  

e) 16 m 
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Gabarito 

 

1. E 

A expressão superfície de revolução garante que a figura represente a superfície lateral de um cone. 

 

2. A  

O volume do cone é 
.

3

Sb H
V = . 

 

A área da base é Sb = π.r² 

Portanto, Sb = 3.8² = 3.64 = 192 m² 

 

Logo, = =
192.9

3
cone

V    

 

Esse volume é transferido para um cubo de aresta 10 m. O cubo não ficará cheio. A água ficará na altura 

x. Portanto, o volume de água será de um paralelepípedo retângulo de dimensões 10 m, 10 m e x m 

 

O volume do paralelepípedo é dado pelo produto das três dimensões. Sabemos que esse volume é 576 

m³. Então, = =  =10.10. 576 5,76 mV x x .  

 

3. D 

Como sabemos, na planificação de um cone, a medida do comprimento da base do cone corresponde ao 

comprimento do setor que o originou. Assim, como o raio da base do cone mede 4, temos que o 

comprimento da circunferência da base é 8 . Agora, para acharmos a geratriz do cone, que é o raio de 

setor circular na planificação, fazemos Pitágoras e encontramos G = 5. Ou seja, a geratriz do cone mede 

5 cm. Assim, se o setor fosse uma circunferência completa, seu comprimento seria de 10 . Por fim, 

fazemos regra de 3, com as informações que temos: 

10 π ______360º 

8 π ______ x  

Resolvendo a regra de 3, encontramos x = 288º. 

 

4. A  

O volume da peça é o volume do cilindro menos o volume do cone retirado. 

( ) ( )

  

 


  

= = =

= = =

− = − = =

2 2

2 2

.3 .10 90

' 3 6
18

3 3

cilindro

cone

cilindro cone

V r h

r h
V

V V
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5. C 

Sabemos que o volume do cone é dado pela fórmula = 21

3
V r h . Assim: 

 = 21
100 (5)

3
h  

Resolvendo a equação, encontramos H = 12 cm. 

 

6. B 

  

 

7. A 

Como o volume de areia é o mesmo, segue que: 

 

8. E 

Observe: 
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9. C 

 

 

10. B 
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Troncos 

 

Resumo 

 

Tronco de pirâmide  

Considere uma pirâmide e uma secção transversal paralela à base. Denominamos tronco de pirâmide à parte 

da pirâmide limitada pela base e pela secção transversal. 

Elementos: 

 

H1 → altura total da pirâmide 

H2 → altura da pirâmide menor 

A1 → área da base maior do tronco 

A2 → área da base menor do tronco  

L1 → aresta da base 

L2 → aresta da secção transversal 

 

Observando a figura podemos estabelecer as seguintes relações: 

   
= =   
   

2 2

1 1 1

2 2 2

A H L

A H L  e 

   
= =   
   

3 3

1 1 1

2 2 2

V H L

V H L  

   

Apótema do tronco de uma pirâmide: 

 

 

1. As faces laterais do tronco de pirâmide são trapézios isósceles congruentes. 

2. O apótema do tronco é a altura do trapézio. 
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Volume do tronco de pirâmide 

O volume de tronco de pirâmide é a diferença entre o volume original e o volume da pirâmide determinada 

pela secção transversal. 

 

E pode ser calculado pela expressão: 

( )= + +1

1 2 1 2

H
V A A A A

3  

 

Tronco de cone circular reto: 

Considere um cone circular e uma secção transversal qualquer. Denominamos tronco de cone à parte do cone 

limitada pela base e por essa secção transversal. 

 

 

 

g → geratriz 

h → altura 

R → Raio maior  

r → raio menor 

 

Volume do tronco de cone: 

Seja um tronco de cone, de raios R e R’ e altura h. O volume desse tronco pode ser calculado através da 

expressão: 

( )


= + +
h

3  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-troncos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-espacial
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Exercícios 

 

1. Uma cozinheira, especialista em fazer bolos, utiliza uma forma no formato representado na figura:  

 

Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são  

a) um tronco de cone e um cilindro.  

b) um cone e um cilindro.  

c) um tronco de pirâmide e um cilindro.  

d) dois troncos de cone.  

e) dois cilindros. 

 

 

2. Uma caixa de um perfume tem o formato de um tronco de pirâmide quadrangular regular fechado. Para 

embrulhá-la, Pedro tirou as seguintes medidas: aresta lateral 5 cm e arestas das bases 8 cm e 2 cm A 

quantidade total de papel para embrulhar esta caixa, supondo que não haja desperdício é nem 

sobreposição de material, foi de:  

a) 88 cm²  

b) 168 cm²  

c) 8m cm ² 

d) 68 cm² 

e) 148 cm² 
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3. Considere um balde para colocação de gelo no formato de um tronco de cone circular reto 

apresentando as medidas indicadas na figura a seguir. 

 

 

Considerando que esse balde esteja com 25% de sua capacidade ocupada com gelo derretido (água) 

e, consequentemente, com um volume de água igual a 0,097π litros, qual é o valor (em cm) do raio da 

base maior R?  

a) 8,5  

b) 9  

c) 8  

d) 7,5 

 

 

4. O volume do sólido gerado pela rotação completa da figura a seguir, em torno do eixo e é, em cm³: 
 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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5. Considerando um lustre de formato cônico com altura e raio da base igual a 0,25m, a distância do chão 

(H) em que se deve pendurá-lo para obter um lugar iluminado em forma de círculo com área de 25πm², 

é de 

 

a) 12m.  

b) 10m.  

c) 8m.  

d) 6m.  

e) 5m. 
 
 

6. Considere um cone de altura 4cm e um tronco deste cone de altura 3cm. Sabendo-se que este tronco 

tem volume 21cm³, qual o volume do cone? 

a) 53/3 

b) 30 

c) 64/3 

d) 21 

e) 33/3 

 

 

7. Uma pirâmide de 6cm de altura tem a base com 144cm² de área. A área da secção plana paralela à 

base e distante 5cm do vértice é: 

a) 100/3 

b) 100 

c) 120 

d) 24 

e) nda 
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8. A Marinha do Brasil comprou um reservatório para armazenar combustível com o formato de um tronco 

de cone conforme figura abaixo. Qual é a capacidade em litros desse reservatório? 

 

 

a) 

40
10²

3


  

b) 

519
10

2


 

c) 

49
10

3


 

d) 

449
10

3


 

e) 

19
10³

3


 

 

 

9. Considere o tronco de uma pirâmide regular de bases quadradas representado na figura a seguir. 

 

Se as diagonais das bases medem e , a área total desse tronco, em centímetros 
quadrados, é  

a) 168  

b) 186  

c) 258  

d) 266  

e) 284 
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10. Um salame tem a forma de um cilindro reto com 40 cm de altura e pesa 1 kg. Tentando servir um 

freguês que queria meio quilo de salame, João cortou um pedaço, obliquamente, de modo que a altura 

do pedaço varia entre 22 cm e 26 cm. O peso do pedaço é de:  

a) 600 g 

b) 610 g 

c) 620 g 

d) 630 g 

e) 640 g 
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Gabarito 

 

1. D 

É fácil ver que o sólido da figura é constituído por dois troncos de cone. 

 

2. E 

Observe 

 
 

3. C 

Observe: 
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4. E 

Esse é o volume do tronco com um volume cilíndrico "oco" no meio  

A fórmula do volume do tronco é ( )


= + +
h

3
. 

Neste caso  

h = 6 cm (altura do trapézio)  

R = 3 + 3 = 6 cm (distância entre o eixo e o polígono + base maior)  

r = 3 + 2 = 5 cm (distância entre o eixo e o polígono + base menor)  

 

( )


= + + =
t

.6

3
 

 

O volume "oco" é o de um cilindro  

=
c

 

 

h = 6 cm (altura do trapézio)  

s = 3 cm (distância do eixo ao polígono)  

 

 = =
c

 

 

O volume pedido é o volume do tronco menos a parte "oca"  

 

V = 182 π - 54 π = 128 π 

 

5. E 

Área da base do menor cone: πr²  
Isso conclui-se que o raio do chão é 5 
Portanto: 

0,25 0, 25

5

5 m

h

h

=

=

 

 

6. C 

Volume do cone acima do tronco = V1 
Volume do tronco = V2 
Volume total: V1 + V2 
Sendo h1 = 1 e h2 = 3 e a razão de semelhança k = 1/4, temos: 
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1

1 2

1

1

1 1

1

1 2

³

1

21 64

64 21

21 1

63 3

Portanto, o volume total é:

1 64
21

3 3

V
k

V V

V

V

V V

V

V V

=
+

=
+

= +

= =

+ = + =

  

 

7. B 

A pirâmide grande e a pequena são semelhantes. A grande possui altura h = 6 e área da base Sb = 144. 

Sabemos que a pirâmide pequena tem h = 5 e queremos calcular a área da base. Assim, por semelhança, 

temos: 
2

5

6 144

100

x

x

 
= 

 

=

 

 

8. D 

Observe: 
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9. E 

Sejam: 

L: lado da base maior 

l: lado da base menor 

a: apótema do tronco 

Como as bases são quadradas, e sabemos que quadrados tem diagonal L√2, podemos calcular L e l: 

 

L√2 = 10√2 

L = 10 cm 

 

l√2 = 4√2  

l = 4 cm 

 

Sejam O e O' os centros das base menor e maior 

 

Seja OP a base menor do trapézio → OP = l/2 → OP = 2 

Seja O'Q a base maior do trapézio → O'Q = 10/2 → O'Q = 5 

Seja H o pé da perpendicular de P sobre O'H = OP → O'H = 2 

Trace PH formando o triângulo retângulo PHQ 

 

HQ = O'Q - O'H → HQ = 5 - 2 → HQ = 3 é o cateto menor do triângulo retângulo a é a hipotenusa do triângulo: 

cos60º = 3/a → 1/2 = 3/a → a = 6 

 

área total → área da base maior + área da base menor + 4 x área do trapézio 

 

( )
6

100 16 4 10 4 116 168 284 cm²
2

tS
 

= + + + = + = 
 

 

 

10. A 

Como a altura varia entre 22 cm e 26 cm, usaremos a altura média entre esses 2 valores, logo, 

22 26
24

2

+
= . Como a área da base será a mesma, temos que um cilindro com 40 cm de altura pesa 

1kg, queremos saber quando pesará um com 24 cm. 

 

40 cm ------ 1kg 

24 cm ------  x 

 

x = 0,6 kg = 600g  
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Pontuação expressiva 

 

Resumo 

 

Nesse material, veremos a pontuação expressiva: aquela que vai se relacionar com outras intenções no texto, 

isto é, uma pontuação mais criativa a partir da intenção do emissor.  

 

Elipse (elisão) do verbo: supressão de um termo que pode ser facilmente subentendido pelo contexto 

linguístico.  

 

Ex.: “Todo dia, cansada”. (Nesse caso, é possível perceber que houve a elipse de um verbo de ligação que foi 

marcada pela vírgula. Poderíamos entender a sentença como “todo dia, fico cansada”).  

 

Ex.: Gosto de abacaxi, minha irmã, de banana. (Nesse caso, a vírgula marca a elipse do verbo “gostar”, pois 

ele já foi mencionado anteriormente e, por isso, é facilmente percebido. Essa supressão específica é chamada 

de “zeugma”).  

 

Exclamação: Está associada, principalmente, à função emotiva da linguagem (que prioriza o emissor e seus 

sentimentos/emoções) e textos que a reproduzem, como a crônica, poema, romance, conto, etc.  

 

Ex.: Coma tudo! (Ênfase à ordem) 

Ex.: Andei muito hoje! (Ênfase ao esforço) 

Ex.: Que bonito! Chegando atrasado à aula. (Marca a ironia) 

Ex.: Excelente! (Intensifica algo positivo) 

Obs.: Não devemos utilizar a exclamação na dissertação por se tratar de um texto de caráter técnico.  

 

Reticências: é necessário analisar as circunstâncias, a fim de identificar o valor expressivo das reticências. O 

segredo não é decorar, mas interpretar a situação comunicativa.  

 

Ex.: Estava triste, esgotado da vida, muito chateado com tudo... (Valor de continuação) 

Ex.: Deu um suspiro... (Valor de profundidade do suspiro) 

Ex.: - Levou bronca da mãe quando chegou ontem?  

        - Sim! Ela pensou que eu tava... (Nesse caso, houve a omissão de conteúdo) 

 

Ex.: Estava andando... perdido... desorientado... (Ênfase no estado) 

 

Supressão de conectivos: muitas vezes, a pontuação é utilizada no lugar de conectivos, principalmente, das 

conjunções. 

 

Ex.: Estaria mais magro; tivesse comido menos. (Neste caso, o ponto e vírgula está substituindo a conjunção 

condicional “se”, ocasionando a perda de clareza, fazendo com o que o leitor precise estar mais atento). 
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Ex.: Não tem ido à academia; prefere ficar dormindo. (O ponto e vírgula não deixa claro a relação de sentido 

entre uma oração e outra. Dessa forma, a responsabilidade de estabelecer essa relação é do leitor, 

conferindo maior dinamicidade ao texto).  

 

Obs.: Substituir os conectivos por ponto e vírgula não é uma boa opção, mas é importante saber que é possível. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-pontuacao-expressiva/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=pontuacao
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Exercícios 

 

1. A voz subterrânea 

Às vezes ouvia-se um canto surdo, 

que parecia vir debaixo da terra. 

Até que os homens da superfície, 

para desvendar o mistério, 

puseram-se a fazer escavações. 

Sim! eram os homens das minas 

que um desabamento ali havia aprisionado. 

 

E ninguém suspeitava da sua existência, 

porque já haviam passado três ou quatro gerações! 

Mas a luz forte das lanternas não os ofuscou: 

eles estavam cegos 

– todos, homens, mulheres, crianças. 

Eles estavam cegos… e cantavam! 

QUINTANA, Mario. Baú de espantos. 1. Ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.  

 

Os sinais de pontuação são importantes elementos de expressividade em textos de caráter poético. 

Assim, em “A voz subterrânea”, é CORRETO afirmar que:  

a) os pontos de exclamação nos versos 6 e 9 têm a mesma finalidade, a saber, rechaçar a 

incredulidade do autor frente os eventos apresentados. 

b) os dois pontos usados no verso 10 servem para introduzir uma elucidação sobre a afirmação feita 

antes desse sinal, no mesmo verso. 

c) o travessão do verso 12 introduz um diálogo metafórico, por isso pode também ser entendido 

como um elemento de realce.  

d) as reticências do verso 13 pervertem o momento de maior tensão do texto, criando um paradoxo 

entre as duas orações do mesmo verso. 

e) a vírgula no verso 6 possibilita a ordem indireta da oração adjetiva do verso 7, pois introduz uma 

explicação quando uma restrição era esperada. 
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2. L.J.C  

- 5 tiros? 

- É. 

- Brincando de pegador? 

- É. O PM pensou que... 

- Hoje? 

- Cedinho. 

COELHO, M. In: FREIRE, M. (Org.). Os cem menores contos brasileiros do século. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004. 

Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse 

miniconto, as reticências foram utilizadas para indicar:  

a) uma fala hesitante. 

b) uma informação implícita. 

c) uma situação incoerente. 

d) a eliminação de uma ideia. 

e) a interrupção de uma ação. 

 

 

3. O ódio à diferença 

É milenar o hábito de estranhamento entre os homens. Indivíduos que por algum motivo destoam num 

grupo qualquer costuma provocar sentimentos de antipatia entre aqueles que se sentem iguais entre 

si e superiores ao que lhes parece diferente. O racismo, baseado em preconceito, nasce daí. Povos 

mais escuros, mais pobres, menos cultos ou simplesmente de outra etnia sempre foram vítimas de 

desprezo irracional por parte de coletividade que se consideram superiores na comparação  
VEJA. 26/9/2001 

Na sentença, “O racismo, baseado em preconceito, nasce daí” o fato de a expressão “baseado em 

preconceito” vir entre vírgulas indica que: 

a) Há mais racismo apoiado em preconceito do que racismo não apoiado em preconceito. 

b) Há um racismo apoiado em preconceito e outro não apoiado em preconceito. 

c) Há diferença entre o racismo apoiado e o não apoiado em preconceito. 

d) Todo racismo se apoia em preconceito. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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4.  

 

Sobre o anúncio publicitário, o mecanismo usado linguisticamente na seguinte passagem: “LEVE UMA 

DE BROTINHO BANANA!” está inserido no plano do(a): 

a) coesão referencial pelo uso de elipse.  

b) coesão sequencial pelo uso de conectores.  

c) coesão referencial pelo uso de pronomes.  

d) coesão referencial pelo uso de sinonímia.  

e) coesão sequencial pelo emprego de pontuação. 

 

 

5. Observe os períodos abaixo, diferentes quanto à pontuação. 

- Adoeci logo; não me tratei.  

- Adoeci; logo não me tratei.  

 

A observação atenta desses períodos permite dizer que: 

a) No primeiro, “logo” é um advérbio de tempo; no segundo, uma conjunção causal.  

b) No primeiro, “logo” é uma palavra invariável; no segundo, uma palavra variável. 

c) No primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de conjunção; na segunda, com a 

presença de uma conjunção conclusiva. 

d) No primeiro, as orações estão coordenadas com a presença da conjunção; na segunda, sem 

conjunção alguma.  

e) No primeiro, a segunda oração indica alternância; no segundo, a segunda oração indica a 

consequência.  
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6. Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e seu autor comete um erro: é 

muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno 

que fica entre o texto e seu leitor. 
OZ, A. De amor e trevas. São Paulo: Cia. Das Letras, 2005 (fragmento).  

 

A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos coesivos, 

entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto, o emprego dos dois pontos caracteriza uma 

operação textual realizada com a finalidade de: 

a) comparar elementos opostos.  

b) relacionar informações gradativas.  

c) intensificar um problema conceitual. 

d) introduzir um argumento esclarecedor.  

e) assinalar uma consequência hipotética.  

 

 

7. Filho de Eriberto, o motorista que desmontou o esquema PC Farias e foi peça chave no impeachment 

do presidente Fernando Collor de Mello, André Vinícius colheu bem mais elogios do que hostilidades. 

Na época, ele tinha cinco anos e não entendia o que acontecia. Sofria, apenas, porque os pais o levavam 

para dormir com os avós, por precaução. “Eu não gostava da noite porque me separava deles. Era triste”, 

relembra. Com o tempo, ele passou a ser cumprimentado pela atitude heroica do pai. “Tenho orgulho. 

Ele foi corajoso. Mexeu com gente importante e era a parte mais fraca. Normalmente, as pessoas falam 

dele de forma respeitosa. Exceto um ‘seu pai é dedo-duro!’, dito de brincadeira, o resto é elogio.”  
Os filhos do país dos escândalos. In: Istoé, n. 1868, p. 40, 30 ago. 2005. 

Assinale a alternativa que apresenta a correta justificativa para a pontuação no texto.  

a) A primeira vírgula serve para introduzir um trecho que contém informações sobre o termo 

antecedente.  

b) A segunda vírgula justifica-se pela enumeração dos termos representados pelos substantivos 

próprios.  

c) O ponto de exclamação representa o caráter imperativo da frase em que o sinal é utilizado.  

d) As aspas duplas decorrem da mudança de interlocutor no diálogo travado no texto.  

e) As aspas simples aparecem em função da ironia que se associa ao trecho.  
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8. O homem disse, Está a chover, e depois, Quem é você, Não sou daqui, Anda à procura de comida, Sim, 

há quatro dias que não comemos, E como sabe que são quatro dias, É um cálculo, Está sozinha, Estou 

com o meu marido e uns companheiros, Quantos são, Ao todo, sete, Se estão a pensar em ficar conosco, 

tirem daí o sentido, já somos muitos, Só estamos de passagem, Donde vêm, Estivemos internados 

desde que a cegueira começou, Ah, sim, a quarentena, não serviu de nada, Por que diz isso, Deixaram-

nos sair, Houve um incêndio e nesse momento percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham 

desaparecido, E saíram, Sim, Os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar, toda a gente está 

cega, Toda a gente, a cidade toda, o país, 
SARAMAGO, J. Ensaio sobra a cegueira. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 

A cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, a 

violação de determinadas regras de pontuação:  

a) revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero 

romance. 

b) provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e prejudica a verossimilhança. 

c) singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. 

d) representa uma exceção às regras do sistema de pontuação canônica. 

e) colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado. 

 

 

9. Uma das mudanças fundamentais ocorridas no Brasil destes últimos 20 e 30 anos é o envelhecimento 

de nossa população. No entanto, não houve mudanças significativas na qualidade de vida, na 

distribuição da riqueza e, principalmente, das terras, que no Brasil sempre foram o privilégio histórico 

da minoria. A população ficou mais velha e mais pobre também. A distância entre ricos e pobres só fez 

aumentar nestas décadas e, até hoje, esse processo não foi revertido. (Qual seria a verdadeira causa?) 

[...] Era duro ser velho nos anos 60 e 70. E aí não precisava ser muito velho para ser velho, bastava 

passar dos 30 ou 40 anos! Nas relações de emprego esse preconceito transformou-se em lei e 

estendeu-se a todas as formas de relação social em família. O velho foi sendo recolhido a sua 

“inferioridade” e a um mundo limitado, depressivo e solitário. A aposentadoria precoce agravou o 

problema, e a ausência de equipamentos e serviços destinados a atender a terceira idade tornou a 

situação mais dramática.  
Herbert de Souza – Revista Sras. e Srs. Ano 1, julho/97, p.41.  

Neste fragmente do texto, os parênteses:  

a) estabelecem uma relação entre fatos presentes e passados.  

b) enfatizam o grau de distância entre ricos e pobres.  

c) diminuem a importância das ideias do segmento anterior.  

d) fixam num plano secundário a busca de resposta à pergunta.  

e) denotam espanto diante do problema em causa.  
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10. Jogar limpo 

Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço. Convencer alguém de algo é, antes de tudo, 

uma alternativa à prática de ganhar uma questão no grito ou na violência física – ou não física. Não 

física, dois pontos. Um político que mente descaradamente pode cativar eleitores. Uma publicidade que 

joga baixo pode constranger multidões a consumir um produto danoso ao ambiente. Há manipulações 

psicológicas não só na religião. E é comum pessoas agirem emocionalmente, porque vítimas de 

ardilosa – e cangoteira – sedução. Embora a eficácia a todo preço não seja argumentar, tampouco se 

trata de admitir só verdades científicas – formar opinião apenas depois de ver a demonstração e as 

evidências, como a ciência faz. Argumentar é matéria da vida cotidiana, uma forma de retórica, mas é 

um raciocínio que tenta convencer sem se tornar mero cálculo manipulativo, e pode ser rigoroso sem 

ser científico. 

 

No fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em relação aos padrões 

normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase “Não física, dois pontos”. Nesse contexto, a 

escolha por se representar por extenso o sinal de pontuação que deveria ser utilizado:  

a) enfatiza a metáfora de que o autor se vale para desenvolver seu ponto de vista sobre a arte de 

argumentar. 

b) diz respeito a um recurso de metalinguagem, evidenciando as relações e as estruturas presentes 

no enunciado. 

c) é um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequenciação de ideias, introduzindo 

apostos exemplificativos. 

d) ilustra a flexibilidade na estruturação do gênero textual, a qual se concretiza no emprego da 

linguagem conotativa. 

e) prejudica a sequência do texto, provocando estranheza no leitor ao não desenvolver explicitamente 

o raciocínio a partir de argumentos. 
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Gabarito 

 

1. B 

Antes dos dois-pontos no verso 10, o eu lírico diz que a luz forte das lanternas não ofuscou os homens. 

Em seguida, no verso 11, ele apresenta o porquê de não ter havido ofuscamento: esses homens estavam 

cegos. Assim, a função dos dois-pontos é introduzir uma elucidação sobre a afirmação feita antes do 

sinal.  

 

2. B 

Deve-se perceber que o sinal das reticências serve para mostrar a supressão de um pensamento 

trazendo uma informação implícita. No texto, a referência seria ao comportamento preconceituoso da 

PM. 

 

3. A  

Quando entre vírgulas, a sentença tem a função explicativa sobre a palavra anterior. Dessa forma, o autor 

do texto restringe que há tipos de racismo e um deles, é por causa do preconceito.  

 

4. A 

Na passagem “leve uma de brotinho banana”, vemos a elipse (ou seja, a omissão de um termo subentendi 

pelo contexto) do termo “pizza”, já que o que deve ser levado é uma pizza. Assim, o mecanismo usado 

linguisticamente nessa passagem está inserido no plano da coesão referencial pelo uso de elipse.   

 

5. C  

Na primeira frase, “logo” é advérbio e as orações são coordenadas assindéticas (a conjunção foi 

substituída pelo ponto e vírgula). Na segunda, “logo” é uma conjunção conclusiva.  

 

6. D   

Após os dois pontos, o autor introduz uma ideia que esclarece a afirmação de que quem procura a 

essência de um conto no espaço que fica entre a obra e seu autor, comete um erro.  

 

7. A  

A primeira vírgula está isolando “o motorista que desmontou o esquema PC Faria e foi peça chave no 

impeachment do presidente Fernando Collor de Mello”, que está caracterizando “Eriberto”.  

 

8. C  

A pontuação não convencional é marca estilística intrínseca à obra de Saramago. No trecho em análise, 

o caos se dá por meio de diálogos entrecortados que, postos em um período longo, são marcados pela 

letra maiúscula sem que haja ponto final precedente. Isso contribui semanticamente para o texto, seja 

para marcar uma confusão, a velocidade da cena, ou o caos instaurado. 

 

9. D 

Os parênteses, no fragmento apresentado, propõem uma reflexão secundária sobre aquilo que estava 

sendo dito.  
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10. C 

O uso do sinal de pontuação expresso em sua forma verbal (por extenso) foi um recurso estilístico do 

autor para atrair ainda mais a atenção do leitor. Sua função manteve-se semelhante à do sinal de 

pontuação, ou seja, de sequenciar ideias, no caso, apostos exemplificativos ao que seria “violência não 

física”. 
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Pontuação: conceitos fundamentais 

 

Resumo 

 

Os sinais de pontuação são, em definição, sinais gráficos que representam na escrita recursos específicos 

da língua falada. Ou seja, enquanto a fala possibilita transmitir emoções e sentimentos por meio da entonação 

de voz, prolongamento de palavras, pausas, gestos faciais e, inclusive, a falta de emissão sonora, a escrita 

dispõe de sinais que tentam reproduzir estes efeitos comunicativos. 

Embora existam normas gramaticais para o emprego dos sinais de pontuação, esses critérios apresentam-

se de maneira mais flexível em razão do caráter subjetivo da pessoa que redige o texto na intenção de 

expressar certa emoção. Assim, iremos ver qual o objetivo do emprego da pontuação em uma estrutura 

textual, que, além de trazer a entonação falada, garante a coerência entre as orações.  

Veremos, abaixo, quais são os sinais de pontuação e suas principais funções na gramática: 

 

 

 

Viu só? Não parece tão difícil delimitar as funções destes sinais por eles apresentarem, para nós, uma 

extensão de nossa fala para a escrita. Dessa forma, apresentaremos alguns exemplos que podem ser 

encontrados estes símbolos: 

 

Ponto: O filme recebeu várias indicações para o Oscar. 
Percebe-se que a oração foi devidamente finalizada, precisando, portanto, do ponto final. 

 

Dois-pontos: André explicou: — Não devemos pisar na grama do parque. 
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Observação: Os dois pontos têm a função explicativa, também, sobre determinado assunto dito 

anteriormente.  

 

Ponto e vírgula: Os empregados, que ganham pouco, reclamam; os patrões, que não lucram, reclamam 
igualmente. 
Atenção: É importante ter em mente que o ponto e vírgula representa uma pausa maior que uma vírgula e 
menor que um ponto (finalização de oração).  

 

Vírgula: Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. (Separação de vocativo) 

Eduardo, professor de português, falou sobre a criatividade na redação do ENEM. (Separação de aposto) 

Vamos utilizar papel, caneta, régua e transferidor para a próxima aula.  

 

A vírgula serve, também, para separar termos de uma mesma função sintática, apostos e vocativos.  

 

Interrogação: Você já estudou a matéria dessa semana de História do Brasil? 

 

Exclamação: Eu passei no vestibular!  
O ponto de exclamação é, geralmente, utilizado para dar ênfase a alguma frase, como por exemplo exprimir 

uma sensação de surpresa para o leitor.  

 

Reticências: Essa semana irei comprar sapatos, camisetas, bolsas, colares... 

 

Aspas: Brás Cubas dedica suas memórias a um verme: "Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu 
cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas." 

 

Travessão: Muito descontrolada, Paula gritou com o marido: — Por favor, não faça isso agora pois teremos 
problemas mais tarde. 
Observação: O travessão é utilizado, também, para substituir os parênteses ou uma dupla vírgula (palavra ou 

termos entre vírgulas).  

 

Parênteses: O presidente da república (que na época era Fernando Henrique Cardoso) aprovou o decreto 
 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-pontuacao-conceitos-fundamentais-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=pontuacao
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Exercícios 

 

1. Assinale a opção cuja análise da pontuação NÃO está de acordo com a regra gramatical da Língua 

Portuguesa.  

a) “Não parece haver esforço na parcela on-line, virtual, de nossa experiência de vida” – separar 

termos de função sintática semelhante.  

b) “No mundo interligado, porém, as interações sociais ganharam a aparência de brinquedo de 

crianças rápidas” – indicar a omissão de um termo. 

c) “Como e se forem capazes de pôr isso em prática, dependerá da imaginação e da determinação 

deles” – isolar orações adverbiais deslocadas. 

d) “Hoje, as elites medem sua superioridade cultural pela capacidade de devorar tudo” – isolar 

adjunto adverbial.  

 

 

2. A praga dos selfies.  

De uma coisa tenho certeza. A foto pelo celular vale apenas pelo momento. Não será feito um álbum 

de fotografias, como no passado, onde víamos as imagens, lembrávamos da família, de férias, de 

alegrias. As imagens ficarão esquecidas em um imenso arquivo. Talvez uma ou outra, mais especial, 

seja revivida. Todas as outras, que ideia. Só valem pelo prazer de fazer o selfie. Mostrar a alguns 

amigos. Mas o significado original da foto de família ou com amigos, que seria preservar o momento, 

está perdido. Vale pelo instante, como até grandes amores são hoje em dia. É o sorriso, o clique, e 

obrigado. A conquista: uma foto com alguém conhecido.  
W.Carrasco, “A praga dos selfies”. Época, 26.09.2016. 

 

Analise a frase “Todas as outras, que ideia”. Assinale a alternativa em que a frase tenha sido reescrita 

de tal maneira que fique mais evidente a entonação que ela tem no contexto.  

a) Todas as outras! Que ideia? 

b) Todas as outras; que ideia!  

c) Todas as outras? Que ideia!  

d) Todas as outras: - Que ideia!  
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3. Física com a boca  

Por que nossa voz fica tremida ao falar na frente do ventilador? 

 

Além de ventinho, o ventilador gera ondas sonoras. Quando você não tem mais o que fazer e fica 

falando na frente dele, as ondas da voz se propagam na direção contrária às do ventilador. Davi 

Akkerman – presidente da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica – diz que isso causa o 

mismatch, nome bacana para o desencontro entre ondas. “O vento também contribuiu para a distorção 

da voz, pelo fato de ser uma vibração que influencia no som”, diz. Assim, o ruído do ventilador e a 

influência do vento na propagação das ondas contribuem para distorcer sua bela voz.  
Disponível em: http://superabril.com.br. Acesso em: 30. Jul. 2012 (adaptado)  

Sinais de pontuação são símbolos gráficos usados para organizar a escrita e ajudar na compreensão 

da mensagem. No texto, o sentido não é alterado em caso de substituição dos travessões por: 

a) aspas, para colocar em destaque a informação seguinte.  

b) vírgulas, para acrescentar uma caracterização de Davi Akkerman.  

c) reticências, para deixar subentendida a formação do especialista.  

d) dois-pontos, para acrescentar uma informação introduzida anteriormente.  

e) ponto e vírgula, para enumerar informações fundamentais para o desenvolvimento temático.  

 

 

4. Assinale o item em que ocorre grave ERRO de emprego da vírgula: 

a) A vírgula, sinal de pontuação usado com frequência não pode separar sujeito de predicado. 

b) Você não estava, ontem, presente ao espetáculo circense a que compareceu seu grupo de amigos. 

c) Para discussões mais profundas sobre o tema, ninguém melhor que sua grande amiga. 

d) Na volta do concurso que selecionou os melhores jogadores de xadrez, Miguel estava radiante.  

e) Antes de sair de casa, assegure-se de ter deixado todas as janelas fechada, por causa da chuva 

iminente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://superabril.com.br/
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5. De onde vem a expressão “Será o Benedito”? 

De Minas, uai. 

Em 1933, Getúlio Vargas estava indicando novos governadores, e chefes políticos mineiros temiam que 

o presidente nomeasse alguém indesejado. 

Para não desagradar seus apoiadores, dizia-se que o escolhido de Getúlio seria Benedito Valadares, 

jornalista, político local e candidato neutro. Muitos, surpresos com a provável escolha, que acabou 

acontecendo, perguntavam-se: “Será o Benedito?”. 

Assim, a questão ficou conhecida por expressar contrariedade, surpresa, desalento e perplexidade 

frente a acontecimentos inusitados. 
MARQUES, E. De onde vem a expressão “Será o Benedito?”. Disponível em: Acesso em: 09 maio 2017. 

 

Das alternativas abaixo, marque a única que justifica corretamente o uso da pontuação nos períodos 

do texto. 

a) No período “Muitos, surpresos com a provável escolha, que acabou acontecendo, perguntavam-

se: ‘Será o Benedito?’.”, a oração destacada é subordinada adjetiva restritiva, por isso as vírgulas 

são obrigatórias. 

b) Em “Para não desagradar seus apoiadores, dizia-se que o escolhido de Getúlio seria Benedito 

Valadares”, a vírgula que separa as orações é facultativa, pois a oração destacada é adverbial e foi 

deslocada para o início do período. 

c) No trecho “Muitos, surpresos com a provável escolha”, a palavra destacada está isolada pela 

vírgula porque é um advérbio de intensidade deslocado para o início do período. 

d) No trecho “Em 1933, Getúlio Vargas estava indicando novos governadores”, usa-se a vírgula para 

isolar “Em 1933” por ser uma expressão adverbial de tempo, em início de frase. 

e) Em “perguntavam-se: ‘Será o Benedito?’”, os dois pontos podem ser substituídos pelo travessão, 

pois antecedem o discurso direto. 
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6. É CARNAVAL 
E então chegava o Carnaval, registrando-se grandes comemorações ao Festival de Besteira. Em Goiânia 

o folião Cândido Teixeira de Lima brincava fantasiado de Papa Paulo VI e provava no salão que não é 

tão cândido assim, pois aproveitava o mote da marcha Máscara Negra e beijava tudo que era mulher 

que passasse dando sopa. Um padre local, por volta da meia-noite, recebeu uma denúncia e foi para o 

baile, exigindo da Polícia que o Papa de araque fosse preso. Em seguida, declarou: “Brincar o Carnaval 

já é um pecado grave. Brincar fantasiado de Papa é uma blasfêmia terrível.” O caso morreu aí e nunca 

mais se soube o que era mais blasfêmia: um cidadão se fantasiar de Papa ou o piedoso sacerdote 

encanar o Sumo Pontífice. E enquanto todos pulavam no salão, o dólar pulava no câmbio. Há coisas 

inexplicáveis! Até hoje não se sabe por que foi durante o Carnaval que o Governo aumentou o dólar, 

fazendo muito rico ficar mais rico. E, porque o Ministro do Planejamento e seus cúmplices, aliás, digo, 

seus auxiliares, aumentaram o dólar e desvalorizaram o cruzeiro em pleno Carnaval, passaram a ser 

conhecidos por Acadêmicos do Cruzeiro - numa homenagem também aos salgueirenses que, no 

Carnaval de 1967, entraram pelo cano.  
PRETA, Stanislaw Ponte. FEBEAPÁ 2- 2º- Festival de Besteira que Assola o País. 9ª- edição. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1993, p. 32 

O uso das vírgulas de intercalação está registrado adequadamente em uma das alternativas abaixo. 

Assinale a alternativa correta. 

a) E então chegava o Carnaval, registrando-se grandes comemorações ao Festival de Besteira.  

b) Um padre local, por volta da meia-noite, recebeu uma denúncia e foi para o baile, exigindo da Polícia 

que o Papa de araque fosse preso.  

c) E enquanto todos pulavam no salão, o dólar pulava no câmbio. Há coisas inexplicáveis!  

d) (…) e foi para o baile, exigindo da Polícia que o Papa de araque fosse preso. Em seguida, declarou: 

“Brincar o Carnaval já é um pecado grave. Brincar fantasiado de Papa é uma blasfêmia terrível.”  

e) Até hoje não se sabe por que foi durante o Carnaval que o Governo aumentou o dólar, fazendo 

muito rico ficar mais rico. 
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7. Estou farto do lirismo comedido 

Do lirismo bem comportado 

Do lirismo funcionário público com livro de ponto 

expediente 

[protocolo e manifestações de apreço ao sr. diretor. 

(...) 

Estou farto do lirismo namorador 

Político 

Raquítico 

Sifilítico 

Manuel Bandeira  

Reescrevendo os versos de forma linear e respeitando as regras de pontuação prescritas pela 

gramática normativa, tem-se:  

a) Estou farto do lirismo comedido, do lirismo comportado. Do lirismo funcionário público: com livro 

de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao sr. diretor.  

b) Estou farto do lirismo comedido, do lirismo comportado, do lirismo funcionário público, com livro 

de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao sr. diretor.  

c) Estou farto do lirismo comedido. Do lirismo comportado. Do lirismo funcionário público. Com livro 

de ponto, expediente, protocolo e, manifestações de apreço, ao sr. diretor.  

d) Estou farto do lirismo namorador: político raquítico e sifilítico.  

e) Estou farto do lirismo; Namorador; Político; Raquítico; Sifilítico.  

 

 

8. Observe a seguinte frase:  

- Quem quer ir, perguntou o chefe.  

 

A respeito dela, pode-se dizer que:  

a) Deveria ter sido colocado um ponto de interrogação após a palavra ir.  

b) Deveria ter sido colocado um ponto de interrogação após a palavra chefe.  

c) Deveria ter sido colocado um ponto de exclamação após a palavra chefe.  

d) Bastaria colocar entre aspas a oração “- Quem quer ir”. 

e) A frase está correta. 
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9. Proibido para menores de 50 anos. Nos últimos meses, em meio ao debate sobre as reformas da 

Previdência, um ponto acabou despertando a atenção. Afinal, existem empregos para quem tem mais 

de 50 anos? Pendurar as chuteiras nem sempre é fácil. Às vezes, pode significar uma quebra tão grande 

na rotina que afeta até mesmo o emocional. Foi a partir de uma experiência familiar, nesta linha que o 

paulistano Mórris Litvak criou a startup MaturiJobs. Trata-se de uma agência virtual de empregos, 

especializada em profissionais com mais de 50 anos. 
Revista Isto é Dinheiro. Mercado de Trabalho. Maio/2017. p. 6. 

 

“Nos últimos meses, em meio ao debate sobre as reformas da Previdência, um ponto acabou 

despertando a atenção.” Na frase transcrita, as vírgulas foram utilizadas para: 

a) realçar a escrita formal em contraste à escrita informal.  

b) separar um termo complementar da oração principal.  

c) marcar a sobreposição de várias informações intercaladas.  

d) indicar o deslocamento da informação secundária em relação à principal. 

e) antecipar o tempo e o espaço físico da informação principal.  

 

 

10. Leia a regra sobre o emprego da vírgula e responda à questão.  

“a vírgula é usada para isolar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo.”  

 

Serviria de exemplo, para o uso da vírgula com finalidade de isolar o aposto, a frase: 

a) “Eles, os pobres desesperados, tinham uma euforia de fantoches.” (Fernando Namorra)  

b) “Dizei-me vós, Senhor Deus” (Castro Alves)  

c) “Achava os homens declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos, chulos, triviais.” 

(Machado de Assis)  

d) “À noite, às vezes, fazia barulho.” (A. F. Schmidt)  

e) “O sol já ia fraco, e a tarde era amena.” (Graça Aranha)  
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Gabarito 

 

1. B 

A vírgula foi utilizada devido à utilização da conjunção adversativa, que marca uma intercalação do 

“porém” entre os termos da oração.  

 

2. C 

Para evidenciar a entonação que a frase tem no contexto, deve-se utilizar um ponto de interrogação para 

apresentar o questionamento do autor e a utilização da exclamação para ressaltar a opinião negativa 

que tem a respeito das pessoas que tiram selfies e não as utilizam mais, assim a frase deveria ser 

reescrita da seguinte maneira: “Todas as outras? Que ideia!” 

 

3. B  

O segmento “presidente da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica”, que se encontra 

intercalado entre dois travessões, poderia ser colocado entre vírgulas, exercendo, assim, a função de 

aposto explicativo relativamente ao termo a que se refere: David Akkerman.  

  

4. A 

“A vírgula, sinal de pontuação usado com frequência, não pode separar sujeito de predicado”. Havendo 

intercalações entre o sujeito e o predicado, ela deve vir entre duas vírgulas.  

 

5. D  

Quando utilizamos uma expressão adverbial ou oração adverbial no início de um período, usa-se a vírgula 

para isolá-la, como é visto nas alternativas (B) e (D). Entretanto, a alternativa “B” não pode ser 

considerada como verdadeira porque a vírgula isola a expressão “surpresos com a provável escolha”, 

que caracteriza o estado de “Muitos”, colocado na posição de sujeito da oração principal.  

 

6. B 

O adjunto adverbial (“por volta da meia-noite”), anteposto ao verbo, aparece entre vírgulas porque está 

intercalado entre o sujeito (“um padre local”) e o verbo (“recebeu”). 

 

7. B 

Transformando os versos apresentados em prosa, deve-se recorrer à enumeração dos elementos e 

separá-los por meio de vírgulas, exceto na última ocorrência, em que se utiliza a conjunção aditiva “e”.  

 

8. A 

Coloca-se ponto de interrogação no final de uma interrogativa direta, após o verbo ir.  

 

9. D  

Tanto “Nos últimos meses” quanto “em meio ao debate sobre as reformas na Previdência” são adjuntos 

adverbiais. Tais termos acessórios, por se apresentarem ao início do período, devem ter seu 

deslocamento pontuado por vírgulas.  
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10. A 

O fragmento “os pobres desesperados” é classificado como aposto. Nas demais alternativas temos: 

vocativo (“Senhor Deus”), adjetivos na função de predicativo (declamadores, grosseiros, cansativos, 

pesados, frívolos, chulos, triviais); adjunto adverbial antecipado (à noite, às vezes) e oração coordenada 

unida pela conjunção “e”, com sujeito diferente.  
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Propriedades coligativas 

 

Resumo 

 

Quando adicionamos soluto não volátil a um solvente, o sistema resultante passa a ter um conjunto 

específico de propriedades diferentes das do composto puro inicial, as quais chamamos de propriedades 

coligativas. 

 

Mas o que são solutos não voláteis (SNV)?  

Volatilidade é uma propriedade física de líquidos que pode ser definida como a capacidade de ele 

virar vapor. É perceptível para nós que a acetona e o álcool etílico viram vapor com facilidade muito maior que 

a da água, por isso dizemos que são mais voláteis. 

Sendo assim, SNVs são aqueles que não viram vapor ou gás com facilidade, à temperatura ambiente. 

Os sais e as bases cujos cátions são metais (hidróxidos metálicos), por exemplo, são solutos não voláteis.  

É muito importante saber que, quanto maior for o número de espécies dissolvidas no sistema, mais intensa 

será a forma como essas propriedades irão ocorrer. 

 

Obs: espécie é um termo genérico para designar todo e qualquer tipo de substância ou partícula presente na 

natureza, bem como nas diversas reações que nela ocorrem. Por exemplo, um recipiente com NaCl dissolvido 

em água não possui uma só espécie dissolvida, embora possua apenas um composto químico dissolvido. Na 

verdade, este sistema possui duas espécies dissolvidas: um Na+ e um Cl-. 

Veja: 

 

NaCl(aq)⟶Na(aq)
+ + Cl(aq)

−  

1 composto         1 espécie      1 espécie 

 

Antes de estudarmos cada propriedade coligativa, é importante sabermos distinguir dois tipos de solução: 

a) Solução iônica: obtemos ao dissolvermos um composto iônico no solvente. Assim, as partículas 

presentes serão íons. Exemplos: NaCl, Ca(OH)2, NH4Cl, etc. 

b) Solução molecular: obtemos ao dissolvermos um composto molecular/covalente no solvente. Assim, as 

partículas presentes serão moléculas. Exemplos: C6H12O6, C2H22O11, etc. 

 

A diferença de comportamento de cada um desses tipos de soluto influi nos efeitos coligativos, uma vez que 

compostos iônicos se dissociam no solvente, gerando mais espécies dissolvidas do que os compostos 

moleculares, que não se dissociam. 
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Tomemos como exemplos o NaCl e a C12H22O11: 

 

 

NaCl(s)⟶Na(aq)
+ + Cl(aq)

−                   C12H22O11(s)⟶ C12H22O11(aq) 

 

 

 

  

Dessa forma, no caso ilustrado, as propriedades coligativas na solução de cloreto de sódio serão mais 

intensas do que na solução de sacarose. 

 

Obs: Os ácidos, embora sejam compostos moleculares e não sofram dissociação iônica, eles sofrem 

ionização em meio aquoso. Ou seja, o composto não é iônico, mas em água ele gera íons.  

 

H2SO4(aq) ⇌ 2 H(aq)
+ + SO4(aq)

2−  

 

A propriedades coligativas: 

Tonoscopia (Pv) 

É a propriedade coligativa que estuda a DIMINUIÇÃO da pressão máxima de vapor de um solvente, 

quando se adiciona soluto não volátil (SNV). 

A pressão de vapor é aquela que o vapor de um solvente exerce sobre o meio onde está inserido. Se 

temos uma panela tampada com água, mesmo à temperatura ambiente (digamos 30°C), parte da água líquida 

vaporiza, por ser volátil. Esse vapor d’água, ao atingir um nível de saturação para aquele meio, condensa-se, 

formando água líquida novamente, que vaporiza, e depois condensa, sucessivamente, gerando um sistema 

em equilíbrio. Dessa forma, chega-se a um ponto em que a quantidade de água condensada e vaporizada 

permanecem constantes. Nesse ponto, a agitação das moléculas de água vaporizadas no recipiente exerce a 

chamada pressão máxima de vapor ali dentro (pelo número de moléculas em forma de vapor ser o maior 

possível, já que o sistema já se encontra equilibrado).  

Quando adicionamos SNV a esse sistema, no entanto, as partículas do tal soluto, dissolvidas, 

interagem entre si e com as moléculas do solvente (água) com uma força de atração (explicada pela 

polaridade das substâncias) que dificulta o desprendimento de moléculas deste último da fase líquida para a 

fase de vapor. Com isso, o número de moléculas de água vaporizadas no recipiente é menor, e, portanto, 

exerce menor pressão naquele meio, mesmo quando alcança uma situação de equilíbrio entre as fases.  

Neste caso, então, dizemos que a pressão máxima de vapor (Pv) da água pura é maior que a de uma 

solução de NaCl. Mas e uma solução de sacarose (C12H22O11) em relação à de NaCl (quantidades iguais dos 

solutos)? Bem, neste caso, como a solução de NaCl possui maior número de espécies dissolvidas, a Pv será 

menor que a da solução de C12H22O11.  

 

Total de 2 mol 

1 mol 1 mol 1 mol 
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Importante à beça:  

a) Cada líquido possui um valor próprio de pressão de vapor, que pode variar somente com a alteração da 

temperatura.  

b) Quanto mais volátil for um líquido, maior será sua pressão máxima de vapor. Se os líquidos A e B estão 

dentro de recipientes separados sob a mesma temperatura, e o B é mais volátil que o A, então ele libera 

mais moléculas de vapor para o recipiente do que o A. Sendo assim, a pressão exercida por suas 

moléculas vaporizadas será maior que a exercida pelas moléculas vaporizadas do A.  

 

 

Osmometria (Po) 

Estuda o AUMENTO da pressão osmótica das soluções, ao adicionarmos SNV. 

• Tipos de solução quanto à concentração de soluto: 

Quanto mais soluto há em uma solução, mais concentrada ela é. Quanto menos soluto, mais diluída é a 

solução. Ao compararmos duas soluções, surgem algumas classificações importantes para entendermos a 

osmometria. São elas: 

• Solução hipotônica: É a solução menos concentrada, ou seja, a que tem menos soluto por quantidade de 

solvente, como sugere o prefixo “hipo”. 

• Solução hipertônica: É a solução mais concentrada, ou seja, a que tem mais soluto por quantidade de 

solvente, como sugere o prefixo “hiper”. 

• Soluções isotônicas: São soluções que possuem concentrações iguais, ou seja, tem a mesma 

quantidade de soluto pela mesma quantidade de solvente. 

 

 

 

Se temos um recipiente dividido por uma membrana semipermeável (através da qual o solvente pode 

atravessar, mas o soluto não), e os dois lados da solução possuem concentrações diferentes, o solvente tende 

a se difundir para o lado HIPERTÔNICO, a fim de igualar as concentrações dos dois lados. A esse processo 

damos o nome de osmose.  
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A pressão osmótica é aquela que exercemos artificialmente para impedir a passagem natural de solvente do 

meio hipotônico para o meio hipertônico. Se o acréscimo de soluto a um dos lados da membrana 

semipermeável aumenta a tendência de o solvente se difundir para o meio hipotônico, então a pressão 

osmótica que precisamos aplicar para impedir essa passagem também aumenta. Ou seja, quanto mais SNV, 

maior é a Po da solução. 

 

É bom saber: 

A osmose reversa é um método usado para transformar água salobra em água potável; para dessalinizar 

água de mar. Consiste na aplicação de pressão superior à pressão osmótica da água do mar, para impulsionar 

o solvente (água pura) a passar para a solução mais diluída, sem levar junto os sais que havia no conteúdo. 

Por ser contra o caminho natural da osmose, esse processo é caro e, portanto, difícil de ser utilizado por 

países mais pobres, que geralmente são os que mais sofrem com a falta de água potável. 

 

Ebulioscopia (Pe) 

Estuda o AUMENTO do ponto de ebulição de um sistema aquoso ao acrescentarmos SNV. 

O ponto de ebulição é a temperatura em que a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão do ambiente 

em que está, fazendo com que a vaporização do mesmo ocorra de forma mais rápida e turbulenta. Sendo 

assim, a temperatura de ebulição de uma substância varia sob diferentes valores de pressão atmosférica: 

quanto menor for a pressão externa ao líquido, menor será sua temperatura de ebulição. A água, por exemplo, 

ferve a menos de 100°C em altitudes mais elevadas. 

Como vimos na tonoscopia, ao adicionarmos SNV a certa quantidade de água, suas partículas dissolvidas 

interagem quimicamente com as moléculas de água, atrapalhando a vaporização dela. Com isso, além de a 

Pv diminuir, o ponto de ebulição desse solvente aumenta. E quanto maior for a quantidade de soluto 

adicionado e dissolvido, maior ficará o ponto de ebulição da solução. 
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Exemplo: Quando adicionamos 1 mol de NaCl em 1L de água, a solução final contém 2 mol de espécies 

dissolvidas, segundo a proporção analisada na reação de dissolução acima. Mas se acrescentarmos a 

mesma quantidade (1 mol) de MgCl2 a 1L de água, a solução final conterá 3 mol de espécies dissolvidas.  

 

NaCl(s)⟶Na(aq)
+ + Cl(aq)

−                       MgCl2 (s)⟶Mg       (aq)
2+ + 2 Cl    (aq)

−
 

 

 

 

Importante à beça: Cada composto químico possui seu próprio valor de temperatura de ebulição. 

 

É bom saber: 

Quando cozinhamos algo na panela de pressão, o tempo de cozimento é menor do que quando usamos a 

panela normal, e quem explica isso é a ebulioscopia. Como a pressão dentro da panela é superior à pressão 

atmosférica normal, o ponto de ebulição da água aumenta e, assim, a água líquida que está em contato com 

o alimento alcança temperaturas mais elevadas, acelerando a velocidade de cozimento (OBS: como 

aprendemos em cinética química, a temperatura é um dos fatores que intervêm na velocidade das reações).  

 

IV - Crioscopia (Pc) 

Estuda a DIMINUIÇÃO do ponto de congelamento das soluções, ao adicionarmos SNV. 

O ponto de congelamento é a temperatura em que um líquido passa para a fase sólida, ou seja, o ponto em 

que as moléculas do líquido interagem entre si de maneira mais intensa, aproximando-se e assumindo uma 

forma menos “espalhada” que a líquida, uma forma cristalizada.  

Quando adicionamos SNV à água, por exemplo, seu ponto de congelamento se torna inferior a 0°C (o normal 

à pressão de 1 atm). Isso ocorre porque as partículas dissolvidas de soluto se interpõem entre as moléculas 

do solvente, dificultando a interação – aproximação – entre elas. Assim, faz-se necessária uma temperatura 

mais baixa para que a água se cristalize. 

 

É bom saber: 

Algumas pessoas, para resfriarem mais rapidamente garrafas de bebida mantidas em recipientes com gelo, 

jogam sal de cozinha no recipiente. Dessa forma, a temperatura de congelamento daquele gelo abaixa, 

levando ao seu derretimento. Com isso, expõem as áreas mais internas (mais frias) do gelo ao contato com 

as garrafas, resfriando-as. 

 

Resumindo: 

Ao adicionarmos solutos não voláteis a um solvente, 

• Sua pressão de vapor diminui; 

• Sua pressão osmótica aumenta; 

• Seu ponto de ebulição aumenta; 

1 mol 1 mol    +    1 mol = 2 mol 1 mol        +        2 mol = 3 mol 1 mol 
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• Seu ponto de congelamento diminui. 

 

PSIUUUU!! 

 

MACETE 

P/     V  O  C  Ê 

 

V → pressão de vapor 

O → pressão osmótica 

C → ponto de congelamento 

E → ponto de ebulição 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-propriedades-coligativas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=propriedades-coligativas
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Exercícios 

 

1. Alguns trabalhos científicos correlacionam as mudanças nas concentrações dos sais dissolvidos na 

água do mar com as mudanças climáticas. Entre os fatores que poderiam alterar a concentração de 

sais na água do mar podemos citar: evaporação e congelamento da água do mar, chuva e neve, além 

do derretimento das geleiras. De acordo com o conhecimento químico, podemos afirmar corretamente 

que a concentração de sais na água do mar  

a) aumenta com o derretimento das geleiras e diminui com o congelamento da água do mar.    

b) diminui com o congelamento e com a evaporação da água do mar.    

c) aumenta com a evaporação e o congelamento da água do mar e diminui com a chuva ou neve.    

d) diminui com a evaporação da água do mar e aumenta com o derretimento das geleiras.    

e) aumenta com o derretimento das geleiras e aumenta com o congelamento da água do mar. 

   

 

2. Ebulioscopia é a propriedade coligativa, relacionada ao aumento da temperatura de ebulição de um 

líquido, quando se acrescenta a ele um soluto não volátil. 

Considere as três soluções aquosas a seguir: 

Solução 𝐴 = 𝑁𝑎𝐶ℓ 0,1 
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 

Solução 𝐵 = 𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑒 0,1 
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 

Solução 𝐶 = 𝐶𝑎𝐶ℓ2 0,1 
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 

 

As soluções foram colocadas em ordem crescente de temperatura de ebulição em  

a) C, A, B.    

b) B, A, C.    

c) A, B, C.    

d) C, B, A.    

e) B, C, A. 

   

 

3. O ponto de ebulição do etanol em determinadas condições é 78,22 °𝐶. Ao dissolver um pouco de fenol 

no etanol, um estudante de química produziu uma solução com ponto de ebulição 78,82 °𝐶,  nas 

mesmas condições. Com base nos dados da pela questão, podemos afirmar que a variação da 

temperatura de ebulição do etanol se deve a(o)  

a) Adição de um soluto volátil como o fenol, que diminui a temperatura de ebulição do etanol. 

b) Retirada de um soluto não volátil, que aumenta a temperatura de ebulição do etanol. 

c) Adição de um não soluto volátil como o fenol, que aumenta a temperatura de ebulição do etanol. 

d) Retirada  de um soluto volátil, que aumenta a temperatura de ebulição do etanol.  

e) Adição de um não soluto volátil como o fenol, que diminui a temperatura de ebulição do etanol. 
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4. Dia de churrasco! Carnes já temperadas, churrasqueira acesa, cervejas e refrigerantes no freezer. 

Quando a primeira cerveja é aberta, está quente! Sem desespero, podemos salvar a festa. Basta fazer 

a mistura frigorífica. É simples: colocar gelo em um isopor, com dois litros de água, meio quilo de sal e 

300 𝑚𝐿 de etanol (46 °𝐺𝐿). Em três minutos, as bebidas (em lata) já estarão geladinhas e prontas para 

o consumo. Basta se lembrar de lavar a latinha antes de abrir e consumir. Ninguém vai querer beber 

uma cervejinha ou um refrigerante com gosto de sal, não é? 

 

Sobre a mistura frigorífica, são feitas as seguintes afirmações: 

a) O papel da água é aumentar a superfície de contato da mistura, fazendo todas as latinhas estarem 

imersas no mesmo meio.  

b) O sal é considerado um soluto volátil, que, quando colocado em água, aumenta o ponto de fusão 

do líquido. Esse efeito é denominado de crioscopia.  

c) Ocorre uma reação química entre o sal e o álcool, formando um sal orgânico. O processo é 

endotérmico, portanto o sistema se torna mais frio.  

d) O sal pode ser substituído por areia, fazendo a temperatura atingida pela mistura se tornar ainda 

mais baixa.  

e) Na ausência de álcool, nenhum outro líquido volátil, por exemplo, a acetona, poderia ser utilizado.  

 

 

5. O etilenoglicol é uma substância muito solúvel em água, largamente utilizado como aditivo em 

radiadores de motores de automóveis, tanto em países frios como em países quentes.  

Considerando a função principal de um radiador, pode-se inferir corretamente que  

a) a solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol deve começar a uma temperatura mais 

elevada que a da água pura e sua ebulição, a uma temperatura mais baixa que a da água pura.    

b) a solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol deve começar a uma temperatura mais 

baixa que a da água pura e sua ebulição, a uma temperatura mais elevada que a da água pura.    

c) tanto a solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol quanto a sua ebulição devem 

começar em temperaturas mais baixas que as da água pura.    

d) tanto a solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol quanto a sua ebulição devem 

começar em temperaturas mais altas que as da água pura.    

e) a solidificação e a ebulição de uma solução aquosa de etilenoglicol devem começar às mesmas 

temperaturas que as da água. 
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6. Considere soluções aquosas diluídas e de mesma concentração das seguintes soluções: 
1. 𝑀𝑔3(𝑃𝑂4)2 

2. 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 

3. 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3𝑥5 𝐻2𝑂 

4. 𝐴ℓ(𝑁𝑂3)3 

 

A ordem crescente do ponto de ebulição dessas soluções é:  

a) 2 ≃ 3 > 4 > 1    

b) 2 < 4 < 1 < 3    

c) 2 > 4 > 1 > 3    

d) 2 ≃ 3 < 4 < 1    

e) 1 = 2 = 3 = 4 

   

 

7. Em um laboratório, são preparadas três soluções A, B e C, contendo todas elas a mesma quantidade 

de um único solvente e cada uma delas, diferentes quantidades de um único soluto não volátil. 

Considerando que as quantidades de soluto, totalmente dissolvidas no solvente, em A, B e C, sejam 

crescentes, a partir do gráfico abaixo, que mostra a variação da pressão de vapor para cada uma das 

soluções em função da temperatura, é correto afirmar que, a uma dada temperatura “T”, 

 

 

a) a solução C corresponde à curva I, pois quanto maior a quantidade de soluto não volátil dissolvido 

em um solvente, menor é a pressão de vapor dessa solução.    

b) solução A corresponde à curva III, pois quanto menor a quantidade de soluto não volátil dissolvido 

em um solvente, maior é a pressão de vapor dessa solução.    

c) as soluções A, B e C correspondem respectivamente às curvas III, II e I, pois quanto maior a 

quantidade de um soluto não volátil dissolvido em um solvente, maior a pressão de vapor da 

solução.    

d) as soluções A, B e C correspondem respectivamente às curvas I, II e III, pois quanto menor a 

quantidade de um soluto não volátil dissolvido em um solvente, maior a pressão de vapor da 

solução.    

e) a solução B é a mais volátil, que é representada pela curva II.    
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8. A adição de um soluto à água altera a temperatura de ebulição desse solvente. Para quantificar essa 

variação em função da concentração e da natureza do soluto, foram feitos experimentos, cujos 

resultados são apresentados abaixo. Analisando a tabela, observa-se que a variação de temperatura 

de ebulição é função da concentração de moléculas ou íons de soluto dispersos na solução. 

 

Volume 

de 

água 

(L) 

Soluto 

Quantidade de 

matéria de 

soluto 

(mol) 

Temperatura 

de 

ebulição 

(°C) 

1 - - 100,00 

1 𝑁𝑎𝐶ℓ 0,5 100,50 

1 𝑁𝑎𝐶ℓ 1,0 101,00 

1 sacarose 0,5 100,25 

1 𝐶𝑎𝐶ℓ2 0,5 100,75 

  

Dois novos experimentos foram realizados, adicionando-se 1,0 mol de Na2SO4 a 1 L de água 

(experimento A) e 1,0 mol de glicose a 0,5 L de água (experimento B). Considere que os resultados 

desses novos experimentos tenham sido consistentes com os experimentos descritos na tabela. Assim 

sendo, as temperaturas de ebulição da água, em °C, nas soluções dos experimentos A e B, foram, 

respectivamente, de   

a) 100,25 e 100,25.     

b) 100,75 e 100,25.     

c) 100,75 e 100,50.     

d) 101,50 e 101,00.     

e) 101,50 e 100,50.     

   

 

9. O Mar Morto corresponde a uma grande extensão de águas localizadas entre Israel e a Jordânia e 

apresenta alto teor salino, em torno de 300𝑔 de sal por litro de água, inviabilizando a vida marinha. Essa 

característica é responsável pelo fato de suas propriedades serem distintas daquelas pertencentes à 

água pura, como, por exemplo,  

a) maior pressão de vapor.    

b) menor pressão osmótica.    

c) maior temperatura de fusão.    

d) menor condutibilidade elétrica.    

e) maior temperatura de ebulição.    
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10. Quando se compara a água do mar com a água destilada, pode-se afirmar que a primeira, em relação 

à segunda, tem menor __________, mas maior __________.  

a) densidade – ponto de ebulição    

b) condutividade elétrica – densidade    

c) pressão de vapor – condutividade elétrica    

d) concentração de íons – ponto de ebulição    

e) ponto de congelação – facilidade de vaporização do solvente    
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Gabarito 

 

1. C 

A concentração de sais na água do mar aumenta com a evaporação da água (solvente) e com o 

congelamento da água do mar (efeito crioscópico). 

A concentração de sais na água diminui com a chuva ou com neve devido ao aumento da quantidade de 

solvente, ou seja, à diluição.   

 

2. B 

Quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo, ou seja, maior a temperatura de ebulição. 

𝐴 = 𝑁𝑎𝐶ℓ 0,1 
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 

0,1 𝑁𝑎𝐶ℓ
  
→  0,1 𝑁𝑎+ + 0,1 𝐶ℓ

−
⏟            
0,2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

 

𝐵 = 𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑒 0,1 
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 

(𝐶12𝐻22𝑂11)0,1
  
→  0,1 𝐶12𝐻22𝑂11⏟        

0,1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

 

𝐶 = 𝐶𝑎𝐶ℓ2 0,1 
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 

0,1 𝐶𝑎𝐶ℓ2
  
→  0,1 𝐶𝑎2+ + 0,2 𝐶ℓ

−
⏟            
0,3 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

 

0,1 𝑚𝑜𝑙 < 0,2 𝑚𝑜𝑙 < 0,3 𝑚𝑜𝑙 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠ã𝑜: 𝑇. 𝐸𝐵 < 𝑇. 𝐸𝐴 < 𝑇. 𝐸𝐶 .   

 

3. C 

A adição de um não soluto volátil como o fenol, aumenta a temperatura de abulição do etanol. 

 

4. B 

a) A água desempenhará o papel de aumentar a superfície de contato, colocando todas as latas em 

contato com a mistura. 

b) A adição do sal irá diminuir a pressão máxima de vapor e, consequentemente, o ponto de 

congelamento da água. 

c) Não ocorre uma reação química entre o cloreto de sódio e o etanol, trata-se apenas de uma mistura. 

d) Como a areia não possui as mesmas propriedades físico-químicas que o cloreto de sódio, será 

formado apenas uma mistura heterogênea com a água, não provocando nenhuma alteração no 

sistema em questão. 

e) O álcool é utilizado devido a sua volatilidade, assim a acetona poderia ser usada sem prejuízo algum.   

 

5. B 

A elevação do número de partículas de soluto provoca a diminuição da temperatura de solidificação e a 

elevação da temperatura de ebulição como consequência do efeito coligativo.   
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6. D 

Quanto maior o número de mols de íons formados, maior o efeito coligativo, ou seja, maior será o ponto 

de ebulição. Supondo 100% de dissociação iônica, vem: 

1.   𝑀𝑔3(𝑃𝑂4)2
 𝐻2𝑂 
→     3 𝑀𝑔2+ + 2 𝑃𝑂4

3−⏟            
5 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑑𝑒 í𝑜𝑛𝑠

 

2.  𝐾2𝐶𝑟2𝑂7
 𝐻2𝑂 
→     2 𝐾+ + 1 𝐶𝑟2𝑂7

2−
⏟            

3 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑑𝑒 í𝑜𝑛𝑠

 

3.   𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 • 5 𝐻2𝑂
 𝐻2𝑂 
→     2 𝑁𝑎+ + 1 𝑆2𝑂3

2−
⏟            

3 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑑𝑒 í𝑜𝑛𝑠

+ 5 𝐻2𝑂 

4.   𝐴ℓ(𝑁𝑂3)3
 𝐻2𝑂 
→     1 𝐴ℓ

3+
+ 3 𝑁𝑂3

−⏟          
4 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑑𝑒 í𝑜𝑛𝑠

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠ã𝑜:   2 ≃ 3 < 4 < 1.   

 

7. D 

Teremos: 

   
 

8. D 

Adição de 1,0 mol de Na2SO4 a 1 L de água (experimento A): 

1𝑁𝑎2𝑆𝑂4 → 2𝑁𝑎
+ + 1𝑆𝑂4

2−
⏟          
3𝑚𝑜𝑙𝑠𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

 

A partir da tabela percebe-se que: 

Volume 

de 

água 

(L) 

Soluto 

Quantidade de 

matéria de 

soluto 

(mol) 

Temperatura 

de 

ebulição 

(°C) 

1 𝐶𝑎𝐶ℓ2 0,5 100,75 

 

0,5𝐶𝑎𝐶ℓ2 → 0,5𝐶𝑎
2+ + 1𝐶ℓ

−
⏟          
1,5𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

 

1,5𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 =  0,75°𝐶 

3𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 =  𝛥𝑇 

𝛥𝑇 = 1,50°𝐶 
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Conclusão: no experimento A ocorre uma elevação de 1,50°𝐶 na temperatura de ebulição. 

Temperatura de ebulição da solução = 101,50°𝐶(100°𝐶 + 1,50°𝐶). 

 

Adição de 1,0 mol de glicose a 0,5 L de água (experimento B). 

 

1𝑚𝑜𝑙𝑔𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑒 (𝐶6𝐻12𝑂6) =  0,5𝐿𝑑𝑒á𝑔𝑢𝑎 

𝑛𝑔𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑒 =  1𝐿𝑑𝑒á𝑔𝑢𝑎 

𝑛𝑔𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑒 = 2𝑚𝑜𝑙𝑠𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑒 

 

A partir da tabela percebe-se que: 

 

Volume 

de 

água 

(L) 

Soluto 

Quantidade de 

matéria de 

soluto 

(mol) 

Temperatura 

de 

ebulição 

(°C) 

1 𝑁𝑎𝐶ℓ 1,0 101,00 

 

1𝑁𝑎𝐶ℓ → 1𝑁𝑎+ + 1𝐶ℓ
−

⏟        
2𝑚𝑜𝑙𝑠𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

 

 

Conclusão: no experimento B ocorre uma elevação de 1,00°𝐶 na temperatura de ebulição. 

Temperatura de ebulição da solução = 101,00°𝐶(100°𝐶 + 1,00°𝐶).   

 

9. E 

Quanto maior o número de partículas presente na solução, maior sua temperatura de ebulição, ou efeito 

coligativo.   

 

10. C 

Quando se compara a água do mar com a água destilada, pode-se afirmar que a primeira, em relação à 

segunda, tem menor pressão de vapor (apresenta maior quantidade de partículas, maior efeito coligativo) 

e maior condutividade elétrica (maior quantidade de íons).   
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Eixo temático: cultura contemporânea 

Resumo 

 

Vamos, antes de tudo, dar uma olhada nos temas de redação do ENEM que já foram cobrados até agora e 

guardam relação com este eixo? De certa forma, é muito fácil encontrar um pouco de cultura e 

comportamento humano em todas as temáticas da prova. Porém, destacaremos, aqui, as propostas que mais 

se aproximaram do assunto. 

 

• ENEM 1998: Viver e aprender 

• ENEM 1999: Cidadania e participação social 

• ENEM 2006: O poder de transformação da leitura 

• ENEM 2007: O desafio de se conviver com as diferenças 

• ENEM 2009: O indivíduo frente à ética nacional 

• ENEM 2010: O trabalho na construção da dignidade humana 

• ENEM 2011: Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado 

• ENEM 2012: Movimento imigratório para o Brasil no século XXI 

• ENEM 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira 

• ENEM 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil 

• ENEM 2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil.  
 

Sabe-se que a ideia de cultura e comportamento humano é construída ao longo da história. De fato, o tempo 

e os diferentes contextos são essenciais na formação de determinados hábitos, costumes, modo de agir. Por 

isso, é interessante discutir alguns conceitos e, principalmente, fazer uma análise de como chegamos até 

aqui, criando repertório para diversas temáticas de redação. Vamos juntos? Primeiramente, daremos ênfase 

à cultura contemporânea. 
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Exercícios 

 

1. “Mais do que um homem, é apenas uma carcaça de homem constituído por meros idola fori; carece de 

um ‘dentro’, de uma intimidade sua, inexorável e inalienável, de um eu que não se possa revogar. Daí 

estar sempre em disponibilidade para fingir ser qualquer coisa. Tem só́ apetites, crê ̂ que só́ tem direitos 

e não crê ̂ que tem obrigações: é o homem sem nobreza.” 
(José Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas)  

 
Em seu "A rebelião das massas", o filósofo espanhol José Ortega y Gasset define, com clareza, o perfil 
do indivíduo que lota as ruas de nossa sociedade atual: o homem-massa. Para ele, o cidadão de hoje 
não passa de alguém que sofre influências, que tem comportamentos determinados por algo externo 
a ele, sem algo próprio. Isso reflete a dificuldade de se estudar, a partir do final do século XIX e, 
principalmente, dos anos 50 em diante, o estudo dos aspectos psicológicos individuais desse homem, 
fruto do surgimento dessa sociedade massificada.  
a) Que aspectos objetivos caracterizam um indivíduo inserido no contexto da sociedade de massa? 
b) Quais são os elementos que, associados, compõem a base desse tipo de sociedade? 

 
2. Muito se discute acerca das formas de se atingir a felicidade no mundo contemporâneo. Entretanto, se 

nos permitirmos algum grau de generalização, podemos dizer que a civilização ocidental 

contemporânea parece viver uma espécie de mal-estar no mundo - em uma espécie de 

“neorromantismo”.  

a) Aponte possíveis causas para essa "sensação". 
b) Explique de que forma a mídia ajuda a compor esse quadro. Relacione ao fato de Idealização e 

decepção estarem associadas ao mercado editorial, de livros de autoajuda. 
 
 

3.  
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Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar 

informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao (à): 

a) gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas. 

b) exploração indiscriminada de outros planetas. 

c) circulação digital excessiva a autorretratos. 

d) vulgarização das descobertas espaciais. 

e) mecanização das atividades humanas. 

 
Essa foi uma questão da prova do ENEM 2014. Após respondê-la, comente o tema que é por ela 
abordado.  

 
Texto para as questões (4) e (5) 
 
Em seu "A Casa e a Rua", Roberto Damatta diferencia, basicamente, o comportamento do indivíduo de maneira 
privada e no coletivo, afirmando que, na "casa", pode agir, de certa forma, mais cordialmente e, na "rua", 
ambiente da moral, precisa seguir certas regras a fim de equilibrar o convívio com o próximo. Com base nisso, 
responda. 
 

4. Em que consiste o conceito de homem cordial, desenhado por Sérgio Buarque de Hollanda e revisto 

por Roberto Damatta, e como isso se aplica ao cotidiano do indivíduo atual? 

 

5. Percebe-se, muitas vezes, na sociedade atual, que o comportamento da "casa" está chegando às "ruas". 

Comente. 

 

6.  

 
 
A catarse caracteriza a relação de identificação subjetiva ocorrida entre o público e a obra de arte. 
Comente quais são os estímulos contemporâneos que provocam o reconhecimento catártico. 
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7. "Digam o que disserem 

O mal do século é a solidão 
Cada um de nós imerso em sua própria arrogância 
Esperando por um pouco de afeição" 

(Renato Russo) 

"Qual o sentido da felicidade? 
Será preciso ficar só pra se viver?" 

(Paula Toller) 

 
Dentre vários sentimentos que possuem, originalmente, um caráter negativo, a solidão parece, na 

atualidade, ganhar força como uma vantagem, um benefício para o ser humano. Objetivamente, 

atribui-se a isso uma certa "exigência do mundo capitalista em o indivíduo centrar-se em si mesmo 

para ser bem-sucedido. No que diz respeito ao campo pessoal, no entanto, outras causas poderiam 

ser apontadas. Explicite algumas delas. 
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Gabarito 

 

1. a) A massificação pode ser definida como padronização do comportamento dos indivíduos em que todos 

tendem a ser iguais. 

b) Os elementos que compõe a base da sociedade podem ser vistos como indústria (mercado) e 

propaganda (mídia), sendo caracterizado como um círculo vicioso do consumo. 

 

2. a) Devido aos grandes desenvolvimentos industriais e a quantitativa variedade de influências que 

podemos reconhecer no mundo contemporâneo, a falta de saciedade, ou seja, a necessidade de sempre 

possuir mais bens e consumir mais produtos torna a sociedade desprovida de um bem-estar duradouro, 

tendo prazo de validade. 

b) As grandes mídias contribuem para essa sensação pelo fato de venderem este tipo de comportamento 

social, em contraposição também utilizam dos meios de propagandas para vender livros de autoajuda 

contra este tipo de influência, sendo, de ambas as formas, manipuladora de uma grande massa em busca 

de lucro. 

 

3. C 

Comentário: A charge faz uma crítica ao fato de a primeira imagem enviada pelo robô ser um autorretrato. 

Evidentemente, é uma critica ao hábito contemporâneo de tirar “selfies”. Dessa forma, podemos 

relacionar esse hábito ao individualismo e à exposição demasiada em redes sociais. Além disso, muitas 

vezes as pessoas parecem se importar mais em divulgar as fotos, em vez de viver plenamente a situação.  

 

4. A cordialidade é o comportamento comandado pelo sentimento ou emoção em detrimento da razão. 

Sérgio Buarque de Hollanda relata essa característica não do homem contemporâneo, mas sim do 

homem brasileiro. 

 

5. Muitas vezes, a sociedade impõe, de certa maneira, uma padronização comportamental dentro de um 

ambiente desinibido e cordial. Como em 1984 de G. Orwell, há uma necessidade de auto reconhecimento 

sobre as atitudes e as noções morais e éticas se tornam igualitárias em ambos os ambientes. 

 

6. A catarse, na filosofia, tem como definição a liberação de algo reprimido, dessa forma, os processos de 

massificação de estímulos e de padronização comportamental podem gerar algumas ações catárticas 

que abrangem um senso crítico social, ou seja, uma visão mais ampla do que se tem como cultura e 

sociedade. 

 

7. Uma outra influência para este pensamento solitário que abrange a sociedade contemporânea é a rede 

social e a necessidade de apresentar um bem-estar linear a todos os momentos. Sendo assim, não há 

mais uma vulnerabilidade nas pessoas em relação às falhas, desafetos, términos, momentos tristes, entre 

outros, sendo um grande fator para uma falsa reflexão interna sobre a solidão. 

 



 
 

 

 

1 

Filosofia/Sociologia 
 

Industria cultural: Adorno e Horkheimer 

 

Resumo 

 

A escola de Frankfurt (Frankfurter Schule, em alemão) foi um movimento intelectual criado por 

filósofos e cientistas sociais de orientação marxista em 1924, na Alemanha, que ficou caracterizado por uma 

análise crítica da sociedade contemporânea.  Vários dos seus integrantes foram perseguidos e tiveram que 

fugir do regime nazista, e uma de suas mais importantes contribuições para a teoria crítica da sociedade 

ocorreu através do conceito de indústria cultural ou cultura de massas.  Entre seus principais representantes 

podemos citar Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal, Erich 

Fromm, Jürgen Habermas, entre outros.  Na sequência faremos uma breve exposição sobre o conceito de 

indústria cultural desenvolvido por Theodor Adorno e Max Horkheimer. 

Ao abordar as relações entre cultura e política, a Sociologia busca uma compreensão acerca do 

modo como uma sociedade reproduz ou contesta as relações de poder nela vigentes. 

 No caso específico da teoria crítica desenvolvida por Adorno e Horkheimer em 1947, o conceito de 

cultura de massas - intrinsecamente relacionado com a noção de indústria cultural - visava explicar o papel 

fundamental que a massificação cultural desempenhou para que fosse possível a manutenção do domínio 

sobre as classes trabalhadoras na Alemanha nazista, tão importante quanto o próprio totalitarismo político 

adotado pelo regime de Hitler.   O nazismo impedia a manifestação e a organização da classe trabalhadora e 

se aproveitou da produção de bens culturais voltados para a grande massa para manter o seu domínio, 

exatamente porque esses produtos culturais, veiculados pelos meios de comunicação, levavam ao 

conformismo, ao mero divertimento, e não a uma reflexão crítica sobre a realidade.     

Em suma, a Indústria cultural é um conceito sociológico que nos remete às sociedades capitalistas 

contemporâneas, em que a classe dominante - aquela que domina os meios de comunicação de massas - 

transforma o lazer em um momento de pura passividade.  A sociedade de massas é, como o próprio nome já 

indica, uma sociedade manipulável, moldável, em que se consegue capturar o lazer dos indivíduos com 

produtos culturais que ajudam a manter a distorção da realidade, a manipulação e a alienação sofrida pelas 

pessoas.  Nessa sociedade, tudo é capturado pelo mercado, tudo se transforma em mercadoria para 

consumo em larga escala, até mesmo os bens culturais, como filmes, séries, livros, obras de arte, etc. 

O que Adorno e Horkheimer perceberam foi a relevância que os meios de comunicação de massas 

(como tv, internet, radio…) tem na difusão da ideologia da classe dominante nas sociedades capitalistas 

contemporâneas, perpetuando o capitalismo como um sistema político inabalável, hegemônico.  De acordo 

com eles, há uma degeneração da cultura operada pela sociedade industrial, que acaba por substituir as obras 

de arte mais originais e que levam ao pensamento crítico por fórmulas repetitivas e superficiais que, no 

entanto, possuem um alto valor de mercado.  A cultura torna-se um produto que pode ser vendido para um 
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grande número de pessoas e uma importante ferramenta para a manutenção das relações de poder nas 

sociedades capitalistas. 

Os principais tipos de obras de arte apropriadas pela indústria cultural, segundo Adorno e 

Horkheimer, foram o cinema e a música.  Ainda hoje observamos uma grande predominância, por exemplo, 

nos cinemas nacionais, de filmes de ação e de comédia, geralmente americanos, que ajudam a compor o 

cenário de alienação a que as pessoas estão submetidas, não exercendo o seu papel - enquanto obra de arte 

-  de levar à reflexão e ao pensamento crítico.  Dessa maneira, percebemos como o conceito de Indústria 

Cultural e o de cultura de massas ainda se aplicam à nossa realidade social, bem como a das outras 

sociedades industriais contemporâneas. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/extensivo-enem-industria-cultural-adorno-e-horkheimer/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=sociologia&utm_term=industria-cultural
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Exercícios 

 

1. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que 

tampouco desenvolvera uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar 

e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar 

em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a 

coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a 

mesma coisa.  
ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. A liberdade 

de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um(a)  

 

a) legado social.  

b) patrimônio político.  

c) produto da moralidade.  

d) conquista da humanidade.  

e) ilusão da contemporaneidade. 
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2. Observe a charge a seguir. 

 
Disponível em: <http://framos.wordpress.com/2008/03/06/reflexoes-imageticas-1/>. Acesso em: 21 ago. 2008. 

 

De acordo com a charge: 

a) populações menos desenvolvidas intelectual e culturalmente são mais felizes quando dominadas 

por aqueles com maior poderio militar. 

b) indivíduos de países socialmente atrasados temem a ingerência estrangeira em seus territórios 

por não compreenderem o seu caráter civilizador e humanitário. 

c) os novos mecanismos de dominação de um país sobre o outro combinam violência com 

consentimento, pelo uso, também, de diversos instrumentos ideológicos.  

d) as intervenções militares representam o melhor caminho para a garantia da liberdade de 

pensamento e o princípio de autodeterminação dos povos. 

e) é inviável, no mundo moderno, a implantação de regimes democráticos sem o uso da força bruta, 

praticada, em geral, com moderação, por parte da nação que se apossa de determinado território. 
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3. A respeito da produção cultural moderna, considere as formulações de Renato Ortiz. “[...] o processo 

de autonomização das artes é contemporâneo ao florescimento de uma cultura de mercado. [...]. A 

burguesia permite, para usarmos uma imagem de Adorno, que a arte se consolide como um locus de 

liberdade, mas em contraposição à própria lógica de mercado que funda a sociedade capitalista. [...] 

historicamente, pela primeira vez, exprimem-se os conflitos entre cultura erudita e cultura popular de 

mercado.” 
ORTIZ, Renato. Cultura e modernidade. São Paulo: Brasiliense, 1991. p. 66. 

Considerando a interpretação clássica da Escola de Frankfurt a respeito da cultura de massa, assinale 

a alternativa CORRETA. 

a) O aprofundamento da reprodutibilidade técnica da obra de arte aumentou o acesso da cultura 

erudita a setores mais amplos das sociedades modernas, auxiliando-os em uma crescente 

ilustração. 

b) A transição da fase concorrencial para a fase monopolista do capitalismo fez-se acompanhar pela 

industrialização e crescente mercantilização da produção e do consumo culturais. 

c) A industrialização da produção cultural contribuiu de maneira inédita para a manutenção da aura 

da obra de arte, ao restringir seu acesso e consumo a poucos setores da população. 

d) A intensificação da produção artística e a simultânea ampliação de seu público consumidor, 

alavancadas pela mercantilização da cultura, contribuíram para a emancipação política de amplos 

setores das sociedades modernas. 

 

 

4. “Adorno e Horkheimer (os primeiros, na década de 1940, a utilizar a expressão ‘indústria cultural’ tal 

como hoje a entendemos) acreditam que esta indústria desempenha as mesmas funções de um Estado 

fascista (...) na medida em que o indivíduo é levado a não meditar sobre si mesmo e sobre a totalidade 

do meio social circundante, transformando-se em mero joguete e em simples produto alimentador do 

sistema que o envolve.” 
COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural, São Paulo, Editora Brasiliense, 1987, p. 33. Texto adaptado 

  

Adorno e Horkheimer consideram que a indústria cultural e o Estado fascista têm funções similares, 

pois em ambos ocorre 

a) um processo de democratização da cultura ao colocá-la ao alcance das massas, o que possibilita 

sua conscientização. 

b) o desenvolvimento da capacidade do sujeito de julgar o valor das obras artísticas e bens culturais, 

assim como de conviver em harmonia com seus semelhantes. 

c) o aprimoramento do gosto estético por meio da indústria do entretenimento, em detrimento da 

capacidade de reflexão. 

d) um processo de alienação do homem, que leva o indivíduo a perder ou a não formar uma imagem 

de si e da sociedade em que vive. 

e) o aprimoramento da formação cultural do indivíduo e a melhoria do seu convívio social pela 

inculcação de valores, de atitudes conformistas e pela eliminação do debate, na medida em que 

este produz divergências no âmbito da sociedade. 
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5. Segundo Adorno e Horkheimer, “a indústria cultural pode se ufanar de ter levado a cabo com energia e 

de ter erigido em princípio a transferência muitas vezes desejada da arte para a esfera do consumo, de 

ter despido a diversão de suas ingenuidades inoportunas e de ter aperfeiçoado o feitio das 

mercadorias”. 
ADORNO, T. ; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 

1985. p. 126. 

Com base nessa passagem e nos conhecimentos sobre indústria cultural em Adorno e Horkheimer, é 

correto afirmar: 

a) A indústria cultural excita nossos desejos com nomes e imagens cheios de brilho a fim de que 

possamos, por contraste, criticar nosso cinzento cotidiano. 

b) A fusão entre cultura e entretenimento é uma forma de valorizar a cultura e espiritualizar 

espontaneamente a diversão. 

c) A diversão permite aos indivíduos um momento de ruptura com as condições do trabalho sob o 

capitalismo tardio. 

d) Os consumidores têm suas necessidades produzidas, dirigidas e disciplinadas mais firmemente 

quanto mais se consolida a indústria cultural. 

e) A indústria cultural procura evitar que a arte séria seja absorvida pela arte leve. 

 

 

6. A cultura feita em série, industrialmente, para o grande número, passa a ser vista não como 

instrumento de crítica e de conhecimento, mas como produto trocável por dinheiro e que deve ser 

consumido como se consome qualquer outra coisa.” 
COELHO, 1980, p. 26. 

  

Sobre o tema cultura de massas, é correto afirmar: 

a) o conceito de “massa” se refere apenas ao proletariado ou aos trabalhadores braçais.  

b) a industrialização e a economia de mercado possibilitaram as condições necessárias para sua 

existência. 

c) Esse tipo de cultura sempre existiu nas sociedades, independentemente da sua forma de produção. 

d) A busca de reflexão e de uma atitude ativa do consumidor caracterizam a demanda da cultura de 

massa. 

e) Sua produção é uma responsabilidade das mesmas pessoas que a consomem. 
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7. Analise a charge a seguir 

 
Disponível em: <https://sociologiareflexaoeacao.files. wordpress.com/2015/07/cena-cotidiana-autor-

desconhecidofacebook.jpg>. Acesso em: 20 abr. 2016. 

 

Leia o texto a seguir. 

As reações mais íntimas das pessoas estão tão completamente reificadas para elas próprias que a 

ideia de algo peculiar a elas só perdura na mais extrema abstração: personality significa para elas 

pouco mais que possuir dentes deslumbrantemente brancos e estar livres do suor nas axilas e das 

emoções. Eis aí o triunfo da publicidade na Indústria Cultural. 
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1985. p. 138. 

 

A respeito da relação entre Indústria Cultural, esvaziamento do sentido da experiência e 

superficialização da personalidade, assinale a alternativa correta. 

a) A abstração a respeito da própria personalidade é uma capacidade por meio da qual o sentido da 

experiência, esvaziado pela Indústria Cultural, pode ser reconfigurado e ressignificado.  

b) A superficialização da personalidade e o esvaziamento do sentido da experiência são efeitos 

secundários da Indústria Cultural, decorrentes dos exageros da publicidade. 

c) A superficialização da personalidade resulta da ação por meio da qual a Indústria Cultural esvazia 

o sentido da experiência ao concebê-la como um sistema de coisas. 

d) O esvaziamento do sentido da experiência criado pela Indústria Cultural atesta a superficialidade 

inerente à personalidade na medida em que ela é uma abstração. 

e) O poder de reificação exercido pela Indústria Cultural sobre a personalidade consiste em criar um 

equilíbrio entre sensibilidade (emoções) e pensamento (máxima abstração). 
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8. Leia o texto a seguir. 
O modo de comportamento perceptivo, através do qual se prepara o esquecer e o rápido recordar da 

música de massas, é a desconcentração. Se os produtos normalizados e irremediavelmente 

semelhantes entre si, exceto certas particularidades surpreendentes, não permitem uma audição 

concentrada, sem se tornarem insuportáveis para os ouvintes, estes, por sua vez, já não são 

absolutamente capazes de uma audição concentrada. Não conseguem manter a tensão de uma 

concentração atenta, e por isso se entregam resignadamente àquilo que acontece e flui acima deles, e 

com o qual fazem amizade somente porque já o ouvem sem atenção excessiva. 
 

ADORNO, T. W. O fetichismo na música e a regressão da audição. Em: Adorno et al. Textos escolhidos. São Paulo: Abril 

Cultural, 1978. p.190. Coleção Os Pensadores. 

 

As redes sociais têm divulgado músicas de fácil memorização e com forte apelo à cultura de massa. 

A respeito do tema da regressão da audição na Indústria Cultural e da relação entre arte e sociedade 

em Adorno, assinale a alternativa correta. 

a) A impossibilidade de uma audição concentrada e de uma concentração atenta relaciona-se ao fato 

de que a música se tornou um produto de consumo, encobrindo seu poder crítico. 

b) A música representa um domínio particular, quase autônomo, das produções sociais, pois se 

baseia no livre jogo da imaginação, o que impossibilita estabelecer um vínculo entre arte e 

sociedade. 

c) A música de massa caracteriza-se pela capacidade de manifestar criticamente conteúdos 

racionais expressos no modo típico do comportamento perceptivo inato às massas. 

d) A tensão resultante da concentração requerida para a apreciação da música é uma exigência 

extramusical, pois nossa sensibilidade é naturalmente mais próxima da desconcentração. 

e) Audição concentrada significa a capacidade de apreender e de repetir os elementos que 

constituem a música, sendo a facilidade da repetição o que concede poder crítico à música.  
 

 

9. “A indústria cultural, com suas vantagens e desvantagens, pode ser caracterizada pela transformação 

da cultura em mercadoria, com produção em série e de baixo custo, para que todos possam ter acesso. 

É uma indústria como qualquer outra, que deseja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente, 

vendendo imagens, seduzindo o seu público a ter necessidades que antes não tinham”. 
PARANÁ. Livro didático de Sociologia. Curitiba, 2006, p.156. 

Assinale a alternativa correta. 

a) A indústria Cultural não é uma característica da sociedade contemporânea ela é um produto 

natural em qualquer sociedade. 

b) A indústria Cultural é responsável por criar no indivíduo necessidades que ele não tinha e 

transformar a cultura em mercadoria. 

c) A Indústria Cultural não influência nas necessidades do indivíduo com a sua produção em série e 

de baixo custo. 

d) A indústria cultural faz com que o indivíduo reflita sobre o que necessita, não desejando lucro. 

e) A Indústria Cultural prioriza a heterogeneidade de cada cultura. 
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10. O antropólogo americano Marius Barbeau escreveu o seguinte: sempre que se cante a uma criança 

uma cantiga de ninar; sempre que se use uma canção, uma adivinha, uma parlenda, uma rima de contar, 

no quarto das crianças ou na escola; sempre que ditos e provérbios, fábulas, histórias bobas e contos 

populares sejam representados; aí veremos o folclore em seu próprio domínio, sempre em ação, vivo e 

mutável, sempre pronto a agarrar e assimilar novos elementos em seu caminho. 
 UTLEY, F. L. Uma definição de folclore. In: BRANDÃO, C. R. O que é folclore. São Paulo: Brasiliense, 1984 (adaptado). 

  

O texto tem como objeto a construção da identidade cultural, reconhecendo que o folclore, mesmo 

sendo uma manifestação associada à preservação das raízes e da memória dos grupos sociais, 

a) está sujeito a mudanças e reinterpretações.    

b) deve ser apresentado de forma escrita.    

c) segue os padrões de produção da moderna indústria cultural.    

d) tende a ser materializado em peças e obras de arte eruditas.        

e) expressa as vivências contemporâneas e os anseios futuros desses grupos.    
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Gabarito 

 

1. E 
Theodor Adorno e Max Horkheimer apontam para o aspecto dialético do esclarecimento 

alcançado na sociedade contemporânea: a liberdade vivenciada pelo indivíduo apresenta-se 

como uma ilusão, uma mistificação, visto que a liberdade real não chega a ser experienciada 

pelas pessoas. 

 

2. C  
A indústria cultural é um importante instrumento de dominação dos países desenvolvidos sobre os mais 

pobres, na busca de suas riquezas (principalmente naturais) e de seu apoio estratégico. Sendo um forte 

(e pacífico) mecanismo de dominação ideológica, a inserção cultural das ideias predominantes em 

sociedades mais desenvolvidas acaba por justificar junto às populações locais a dominação militar que 

porventura venha a acontecer na sequência, como foi muito comum na política americana em relação 

aos países da América Central ao longo do século XX. Junto a isso, os próprios produtos do capitalismo 

também desempenham esse papel de dominação. A charge mostra isso claramente ao usar 

personagens da Disney como soldados do exército, dominando uma ilha de feição típica centro-

americana. Outros ícones significativos do capitalismo também aparecem, como a Coca-Cola, a Texaco, 

a IBM etc. e, por fim, a televisão como meio difusor dos conteúdos. 

 
3. B  

A afirmativa A está errada porque a reprodutibilidade técnica não significou aumento do acesso ou 

interesse de grupos populares a obras eruditas. Na verdade, essa possibilidade voltou-se muito mais à 

difusão de produtos culturais de massa e muitas vezes com baixa qualidade artística. 

   

A afirmativa C está errada, a industrialização da cultura leva justamente a uma perda da aura da obra de 

arte, pois os produtos da cultura podem ser reproduzidos e distribuídos em larga escala, fazendo com 

que a obra perca o sentido de exclusividade. 

    

A afirmativa D está errada porque, na verdade, a intensificação da produção artística e o aumento de 

público não influíram na consciência política do público em larga escala. Em muitos casos, pelo contrário, 

levaram a um processo de alienação de questões sociais e políticas, devido a um forte teor de escapismo 

que algumas produções proporcionavam. 

 

4. D 
A afirmativa A está incorreta, porque na indústria cultural a produção é posta à disposição da sociedade, 

mas de forma alienante, que não permite que ela possua real significado artístico. Além disso, neste 

contexto, a arte se torna mercadoria, e seu valor mercadológico se sobrepõe ao seu real valor cultural. A 

afirmativa B está incorreta, porque a capacidade de julgamento sobre a arte é diminuída no contexto da 

indústria cultural, assim como as representações de sociabilidade que ela poderia sugerir. A afirmativa 

C está incorreta, porque, além de não haver um aprimoramento do gosto estético (embotado no meio de 

tantas ofertas), há uma perda de capacidade de reflexão sobre a arte e seu significado. A afirmativa E 

está incorreta, pois mistura vários conceitos e os apresenta de forma errada. Na indústria cultural não 

há aprimoramento da formação do indivíduo. Os valores ficam mais dispersos e cria-se uma atitude 

conformista, pois não se percebem realmente os significados artísticos; assim, faltam elementos para o 

debate. 
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5. D  
a) Incorreta. A indústria cultural excita nossos desejos para que consumamos mais e mais, e sem 

questionamentos. 

b) Incorreta. A fusão entre cultura e entretenimento empobrece a cultura e a torna consumível. 

c) Incorreta. A diversão permite uma ruptura, mas a diversão oferecida pela indústria cultural escraviza 

o indivíduo no trabalho, pois sem dinheiro não há como se divertir, dentro de sua lógica de consumo. 

d) Correta. Os indivíduos não são os autores de suas necessidades, suas necessidades são produzidas, 

dirigidas e disciplinadas pela indústria cultural, por meio dos veículos de comunicação de massa. 

e) Incorreta. A indústria cultural não tem essa preocupação. Tudo se torna produto para consumo. 
 

6. B  
Como vimos, a cultura de massas é um produto da indústria cultura e está relacionada com a rápida 

industrialização do ocidente, que permite a reprodutibilidade em larga escala. A expansão dos meios de 

comunicação aliada a economia de mercado tornou viável a transformação da cultura em mercadoria 

através da saturação da sociedade por obras vazias de sentido e originalidade, fabricando gostos e 

produzindo alienação, mantendo as relações de poder do sistema capitalista. 
 
7. C 

a) Incorreta. A abstração da qual trata o texto não apenas não implica necessariamente a uma 

reconfiguração da experiência, mas, antes, implica a sua destruição. 

b) Incorreta. A superficialização da personalidade e o esvaziamento da experiência são efeitos 

inerentes à indústria cultural, podendo ser concebidos como essenciais ao modo de proceder da 

Indústria Cultural. 

c) Correta. Conceber a experiência como um sistema de gestão de coisas é por meio do qual a 

personalidade é tornada superficial, uma coisa entre coisas. 

d) Incorreta. A personalidade não é algo superficial, tampouco abstrato. 

e) Incorreta. Justamente por não haver equilíbrio entre sensibilidade e pensamento que a personalidade 

é reificada. 

 

8. A 
a) Correta. Para Adorno, o poder crítico da música é destruído quando ela se torna produto de consumo. 

Isso pode ser identificado no fato de que a condição para o sucesso da "música de consumo" é a 

recusa do exercício racional exigido pela música crítica. Assim, a música de massa, caracterizada 

pela desconcentração, encobre o poder crítico da música que consiste na audição concentrada e na 

concentração atenta. 

b) Incorreta. Adorno insiste na relação intrínseca entre arte e sociedade, não sendo possível dissociá-

las. Adorno entende que até mesmo o jogo da imaginação é marcado pelos condicionamentos 

sociais; mesmo na particularidade da obra de arte musical, identifica-se a presença de motivações 

sociais. 

c) Incorreta. Para Adorno, o próprio termo "música de massa" aparece como a negação do poder crítico 

da arte musical, expressando a impossibilidade de manifestar conteúdos racionais. Assim, há uma 

disjunção entre "música de massa", por um lado, e racionalidade e criticidade, por outro. 

d) Incorreta. A tensão é uma disposição necessária para uma música que não se converteu em 

mercadoria. Para Adorno, a manutenção da tensão revela que a música não é produto de 
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entretenimento, pois a tensão representa a disposição de apreender os elementos musicais 

enquanto constituídos de racionalidade. 

e) Incorreta. Para Adorno, a mera repetição não significa audição concentrada. Audição concentrada 

refere-se a uma determinada capacidade perceptiva do indivíduo, possibilitada por uma música que 

possui, na sua própria estrutura formal, uma organização que exige atenção. 

 

9. B  
De acordo com Adorno e Horkheimer, a indústria cultural transforma a cultura em mercadoria a ser 

vendida e consumida, além de gerar nas pessoas necessidades que elas não possuíam anteriormente a 

partir do estímulo ao consumo. 

 

10. A 

O texto expressa de forma clara o quanto o folclore se atualiza e se modifica cotidianamente. Desta 

forma, a única alternativa plausível é a [A].   
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