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Tipos de células e membrana plasmática 

 

Resumo 

 

 

 

As células, estudadas no campo da Citologia, são a unidade básica da vida. Do mais complexo vegetal ou 

animal à mais primitiva bactéria, pode-se observar uma estrutura celular. De modo geral, são estruturas 

microscópicas, delimitadas pela membrana plasmática, e dotadas de um metabolismo próprio, capazes de 

se reproduzir. 

Podem ser definidas como eucariontes ou procariontes, dependendo da presença ou ausência de certas 

estruturas. 

 

Células Procariontes 

Primeiras células a surgir no planeta, são mais primitivas. Representadas pelo Reino Monera, as bactérias. 

Possuem: 

• Material genético disperso no citoplasma 

• São unicelulares 

• Ausência de núcleo (ausência de carioteca) 

• Possuem ribossomos 70S 

• Possível parede celular composta de polipeptidioglicanos 

• Presença de mesossomo (artefato da microscopia, não é uma estrutura real) 

• Plasmídeos: pedacinhos de DNA imersos no citoplasma 
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Células Eucariontes 

São células mais complexas e compartimentadas, sendo os principais exemplos animais, vegetais e fungos. 

Possuem: 

• Material genético contido em um núcleo (carioteca) 

• Organelas membranosas 

• Ribossomos 80S 

• Centríolos e lisossomos (células animais) 

• Vacúolo e parede celular de celulose (células vegetais) 

• Colesterol na membrana plasmática (célula animal) 

• Mitocôndria 

• Cloroplasto 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

Biologia 
 

Exemplo de célula animal 

• Lisossomo 

• Centríolo 

• NÃO  possui parede celular 

 

 

Exemplo de célula vegetal 

• NÃO tem lisossomo 

• Parede celular 

• Vacúolos  

• Plastos  

 

Membrana Celular 

A membrana celular, também chamada membrana plasmática ou plasmalema, delimita a superfície celular, e 

é algo que todas as células têm em comum. Ela evita o vazamento do conteúdo interno da célula ao ambiente, 

mas também controla a passagem de substâncias pela célula, estejam elas tentando entrar ou sair. 

É composta por uma dupla camada lipoproteica, sendo produzida a partir de fosfolipídios e proteínas. É 

possível observar, além dessas proteínas, moléculas de colesterol e glicídios ao longo da membrana das 

células animais, que servem uma função de reconhecimento celular. É uma estrutura dinâmica e em 

constante movimento. 
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Esses fosfolipídios formam uma membrana dupla, colocando sua porção hidrofílica (a cabeça) voltada tanto 

para o meio externo como interno da célula, enquanto a região hidrofóbica de cada um fica em contato, no 

centro.  

 
 

 

Função da membrana plasmática: 

• Revestimento celular  

• Interação celular 

• Permeabilidade seletiva 

 

A disposição lateral deles permite o deslocamento sem a ruptura, conferindo dinamicidade a membrana 

plasmática, conforme a necessidade surge. 

Proteínas de membrana, como glicoproteínas, podem estar aderidas a superfície da membrana, ou mesmo 

atravessando-a completamente, como é o caso das proteínas carreadoras. Essas proteínas podem atuar no 

transporte de substâncias ou no reconhecimento celular, podendo movimenta-se paralelamente ao plano da 

membrana, sem desconfigurar sua forma, no que é conhecido como modelo mosaico-fluido.  

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

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

 

1. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de 

camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de 

marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para 

as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os 

anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. 

 

A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas 

a) movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. 

b) permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. 

c) auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. 

d) são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos 

e) são bloqueadas pelos anticorpos. 
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2. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características: 

a) não possuem material genético. 

b) possuem material genético como os eucariontes, mas são anucleados. 

c) possuem núcleo, mas o material genético encontra-se disperso no citoplasma. 

d) possuem material genético disperso no núcleo, mas não em estruturas organizadas denominadas 

cromossomos. 

e) possuem núcleo e material genético organizado nos cromossomos. 

 

 

3. Uma professora de biologia entregou duas figuras que representavam células de uma bactéria e de 

uma planta, respectivamente. Ela pediu então aos alunos que identificassem a célula eucariótica. Para 

que os alunos sejam capazes de identificar a célula, é fundamental que eles analisem: 

a) a presença de membrana plasmática. 

b) a presença de ribossomos. 

c) a presença de núcleo definido. 

d) a presença de material genético. 

e) a presença de citoplasma. 

 

 

4. Em uma aula de Biologia, um aluno observava uma célula ao microscópio. Nessa célula, era possível 

verificar uma região mais corada na lâmina, estrutura identificada pelo professor como o núcleo. 

Apenas com essa informação, o aluno pode concluir que se trata de uma célula: 

a) procariótica de bactéria. 

b) procariótica de um animal. 

c) eucariótica de um animal. 

d) eucariótica de um vegetal. 

e) de um indivíduo eucarionte. 
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5. Observe o esquema representativo da membrana plasmática de uma célula eucariótica e marque a 

alternativa com informações corretas sobre o modelo mosaico fluido. 

 

a) O mosaico fluido é descrito como uma bicamada de fosfolipídios (1), na qual as proteínas integrais 

(4) da membrana atravessam a bicamada lipídica. Os oligossacarídeos (2) estão fixados à 

superfície somente às proteínas, e o colesterol (5) age somente diminuindo a fluidez da membrana, 

de forma independente da sua composição em ácidos graxos. 

b) As proteínas da membrana (3) estão incrustadas na dupla lâmina de colesterol, aderidas ou 

atravessando a membrana de lado a lado, como as proteínas transportadoras (4), que facilitam o 

transporte por difusão facilitada. 

c) Os fosfolipídios (1) e os oligossacarídeos (2) que constituam o glicocálix estão associados às 

proteínas. As proteínas integrais (3) têm regiões polares que penetram na bicamada fosfolipídica, 

ao contrário das periféricas (4) que apresentam regiões apolares. O colesterol (5) pode somente 

aumentar a fluidez da membrana, não dependendo de outros fatores como a composição dos 

ácidos graxos. 

d) Os fosfolipídios (1) conferem dinamismo às membranas biológicas e os oligossacarídeos (2) que 

constituem o glicocálix podem estar associados aos lipídios ou às proteínas. As proteínas 

integrais (3) têm regiões hidrofóbicas que penetram na bicamada fosfolipídica, ao contrário das 

periféricas (4) que apresentam regiões polares. O colesterol (5) pode aumentar ou diminuir a 

fluidez da membrana, dependendo de outros fatores como a composição dos ácidos graxos. 

e) As proteínas da membrana estão incrustadas na dupla lâmina de fosfolipídios, aderidas (1) ou 

atravessando a membrana de lado a lado, como as proteínas periféricas (4), que facilitam o 

transporte por difusão facilitada. O colesterol (5) não interfere na fluidez da membrana, 

dependendo de outros fatores, como a composição dos ácidos graxos. 
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6. Ao analisarmos uma célula eucariótica e compará-la com uma célula procariótica, percebemos que as 

organelas existentes não são as mesmas nos dois tipos celulares. Isso ocorre porque nas células 

eucarióticas: 

a) não existem organelas membranosas. 

b) o número de organelas membranosas é inferior ao número de organelas presente nas células 

procarióticas. 

c) existem organelas membranosas e nas células procarióticas não. 

d) não encontramos ribossomos. 

e) encontramos apenas ribossomos. 

 

 

7. Análise as alternativas a seguir e marque aquela em que está indicada uma organela presente em 

células eucarióticas e procarióticas. 

a) Retículo endoplasmático rugoso. 

b) Mitocôndrias. 

c) Peroxissomo. 

d) Complexo golgiense. 

e) Ribossomo. 

 

 

8. A célula vegetal apresenta algumas estruturas que permitem distingui-la de uma célula animal. Entre 

as alternativas a seguir, marque aquela em que encontramos apenas estruturas ausentes em uma 

célula animal. 

a) Parede celular, peroxissomos e mitocôndrias. 

b) Plastos, parede celular e lisossomo. 

c) Cloroplastos, lisossomos e vacúolos. 

d) Parede celular, plastos e vacúolos. 

e) Cloroplasto, mitocôndrias e vacúolos. 

 

 

9. A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o 

modelo do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por: 

a) uma dupla camada proteica onde estão mergulhados lipídios. 

b) uma camada proteica onde estão mergulhados carboidratos. 

c) uma dupla camada de fosfolipídeos onde estão incrustadas proteínas. 

d) uma camada de fosfolipídeos onde estão incrustados carboidratos. 

e) uma dupla camada de carboidratos onde estão mergulhados lipídios. 
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10. As células animais apresentam um revestimento externo específico, que facilita sua aderência, assim 

como reações a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado. Esse 

revestimento é denominado: 

a) membrana celulósica. 

b) glicocálix 

c) microvilosidades 

d) interdigitações 

e) desmossomos. 
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Gabarito 

 

1. A 

A membrana tem composição lipoproteica e com estrutura baseada em um mosaico fluido, ou seja, as 

proteínas e lipídios não possuem posição fixa na membrana. A migração de proteínas na membrana 

decorre de sua fluidez. Como observado na figura, as proteínas marcadas se movimentaram ao longo da 

bicamada fosfolipídica. 

 

2. B 

Os organismos procariontes são seres que apresentam células com material genético disperso no 

citoplasma em virtude da ausência de uma membrana nuclear (carioteca). 

 

3. C 

Para identificar se uma célula é ou não eucariótica, é fundamental verificar a presença de membrana 

delimitando o núcleo. 

 

4. E 

As células com núcleo delimitado por membrana (eucarionte) estão presentes na maioria dos seres vivos, 

tais como protozoários, algas, fungos, animais e plantas. Organismos sem núcleo delimitado 

(procariontes) são encontrados nos domínios Bactéria e Archaea. 

 

5. D 

A membrana plasmática é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, onde encontram-se 

mergulhadas moléculas de proteínas. Há proteínas integrais, com regiões hidrofóbicas, responsáveis pelo 

adentramento da proteína na bicamada lipídica, também hidrofóbica.  Associadas às moléculas de 

lipídios e às proteínas, no caso de células animais, encontram-se moléculas de açúcares, constituintes do 

glicocálix. Na membrana de células animais também ocorre colesterol, que reduz ou aumenta a fluidez 

da membrana de acordo, por exemplo, com a temperatura. 

 

6. C 

Apenas células eucarióticas apresentam organelas membranosas, sendo encontrados nas células 

procarióticas exclusivamente ribossomos. 

 

7. E 

A única organela encontrada em células procarióticas e eucarióticas é o ribossomo, estrutura responsável 

pela síntese de proteínas. 

 

8. D 

A parede celular, os plastos e vacúolos são estruturas exclusivas da célula vegetal. Já os lisossomos e 

centríolos são organelas encontradas apenas na célula animal. 

 

9. C 

Segundo o modelo do mosaico fluido, a membrana plasmática é formada por uma dupla camada 

fosfolipídica com proteínas incrustadas. Essas proteínas mudam constantemente de lugar, uma vez que 

a dupla camada é fluída. 
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10. B 

O aumento da aderência entre duas células animais adjacentes pode ocorrer devido ao glicocálix, um 

revestimento de açúcares localizado externamente à membrana plasmática. Ele também protege a célula 

contra agressões químicas e mecânicas, reconhece o que é do organismo e aquilo que não é (ação 

antigênica), tem ação enzimática e ainda promove a inibição por contato (o contato físico entre duas 

células de um mesmo tecido dispara sinais químicos que inibem a mitose). 
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Origem da vida 

 

Resumo 

 

As principais hipóteses para explicar a origem da vida são a abiogênese e a biogênese. 

De acordo com a abiogênese (ou geração espontânea), os organismos vivos surgiam a partir da matéria bruta. 

Porém, com o avanço científico e surgimento de novas tecnologias, podem-se realizar novos experimentos, 

como veremos a seguir, que forneceram evidências de que seres vivos só surgem pela reprodução de seres 

de sua própria espécie, ou seja, pela biogênese. 

 

Experimento de Redi 

Ele colocou um pedaço de carne dentro de dois potes, um aberto e um fechado; observou que no pote fechado 

não nasciam moscas. 

 

 

Experimento de Pasteur  

Este é o famoso experimento do pescoço de cisne, no qual Pasteur colocou um caldo nutritivo fervido ( com 

o objetivo de eliminar os microrganismos) dentro de um frasco contorcido (impede que microrganismos 

caiam no caldo). 
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Após a fervura, com o pescoço de cisne íntegro, não houve contaminação do caldo.  

Entretanto, após sua quebra, houve proliferação dos microrganismos.  

 

Isso prova que os seres são oriundos de outros seres pré-existentes, refutando a ideia de que haveria uma 

“força vital” no ar e reforçando a hipótese da biogênese.  

 

Hipótese de Oparin:  

As condições atmosféricas da Terra eram diferentes das atuais, e com as descargas elétricas, formaram-se 

moléculas, como os aminoácidos. Estes se ligariam formando proteínas e a partir disso, surgiria o primeiro 

ser vivo. Este ser vivo seria unicelular, procarionte, anaeróbico, heterotrófico e fermentador, por isso esta 

hipótese também é chamada de hipótese heterotrófica da origem da vida. 

 

 

Experimento de Miller e Urey:  

Estes experimentos foram feitos para corroborar a hipótese de Oparin, onde Miller criou um ambiente com 

gases semelhantes à Terra primitiva, e a partir de descargas elétricas, conseguiu formar aminoácidos. 
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Existe também a teoria da panspermia, que diz que a vida se originou fora da Terra, e microorganismos foram 

trazidos por meteoros. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-origem-da-vida/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia2&utm_term=origem-da-vida
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Exercícios 

 

1. Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. 

Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, 

tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. 

Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi 

e Pasteur, que mostraram experimentalmente que 

a) seres vivos podem ser criados em laboratório. 

b) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos. 

c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. 

d) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados. 

e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos 

nutritivos, respectivamente. 

   

2. O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos 

geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera, e os demais valores 

indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. 

 

De acordo com o gráfico é correto afirmar que 

a) as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2. 

b) a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio. 

c) após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável. 

d) desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio. 

e) na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se 

havia estabilizado. 
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3. Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte, e através dos sinais fornecidos por 

diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência de água 

naquele planeta. A motivação principal dessas investigações, que ocupam frequentemente o noticiário 

sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água indicaria, naquele planeta, 

a) a existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para a agricultura. 

b) a existência de ventos, com possibilidade de erosão e formação de canais. 

c) a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra. 

d) a possibilidade de extração de água visando ao seu aproveitamento futuro na Terra. 

e) a viabilidade, em futuro próximo, do estabelecimento de colônias humanas em Marte. 

  

  

4. Sobre a origem e a evolução dos primeiros seres vivos é CORRETO afirmar que: 

a) a atmosfera da Terra primitiva era composta principalmente de metano, oxigênio e vapor d’água. 

b) os primeiros organismos eram autotróficos. 

c) os primeiros organismos a conquistar o ambiente terrestre foram os répteis. 

d) os primeiros invertebrados viviam exclusivamente no mar. 

  

  

5. Charles Darwin, além de postular que os organismos vivos evoluíam pela ação da seleção natural, 

também considerou a possibilidade de as primeiras formas de vida terem surgido em algum lago tépido 

do nosso Planeta. Entretanto, existem outras teorias que tentam explicar como e onde a vida surgiu. 

Uma delas, a panspermia, sustenta que: 

a) As primeiras formas de vida podem ter surgido nas regiões mais inóspitas da Terra, como as 

fontes hidrotermais do fundo dos oceanos. 

b) Compostos orgânicos simples, como os aminoácidos, podem ter sido produzidos de maneira 

abiótica em vários pontos do planeta Terra. 

c) Bactérias ancestrais podem ter surgido por toda a Terra, em função dos requisitos mínimos 

necessários para a sua formação e subsistência. 

d) A capacidade de replicação das primeiras moléculas orgânicas foi o que permitiu que elas se 

difundissem pelos oceanos primitivos da Terra. 

e) A vida se originou fora do Planeta Terra, tendo sido trazida por meteoritos, cometas ou então pela 

poeira espacial. 
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6. Na solução aquosa das substâncias orgânicas pré-bióticas (antes da vida), a catálise produziu a síntese 

de moléculas complexas de toda classe, inclusive proteínas e ácidos nucléicos. A natureza dos 

catalisadores primitivos que agiam antes não é conhecida. É quase certo que as argilas 

desempenharam papel importante: cadeias de aminoácidos podem ser produzidas no tubo de ensaio 

mediante a presença de certos tipos de argila. (...) 

Mas o avanço verdadeiramente criativo - que pode, na realidade, ter ocorrido apenas uma vez - ocorreu 

quando uma molécula de ácido nucleico "aprendeu" a orientar a reunião de uma proteína, que, por sua 

vez, ajudou a copiar o próprio ácido nucleico. Em outros termos, um ácido nucleico serviu como modelo 

para a reunião de uma enzima que poderia então auxiliar na produção de mais ácido nucleico. Com 

este desenvolvimento apareceu o primeiro mecanismo potente de realização. A vida tinha começado. 
Adaptado de: LURIA, S.E. Vida: experiência inacabada. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1979. 

  

Considere o esquema abaixo: 

 

O "avanço verdadeiramente criativo" citado no texto deve ter ocorrido no período (em bilhões de anos) 

compreendido aproximadamente entre 

a) 5,0 e 4,5. 

b) 4,5 e 3,5. 

c) 3,5 e 2,0. 

d) 2,0 e 1,5. 

e) 1,0 e 0,5. 
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7. As áreas numeradas no gráfico mostram a composição em volume, aproximada, dos gases na 

atmosfera terrestre, desde a sua formação até os dias atuais. 

 

Considerando apenas a composição atmosférica, isolando outros fatores, pode-se afirmar que: 

I. Não podem ser detectados fósseis de seres aeróbicos anteriores a 2,9 bilhões de anos. 

II. As grandes florestas poderiam ter existido há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. 

III. O ser humano poderia existir há aproximadamente 2,5 bilhões de anos. 

  

É correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 
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8. Pesquisas recentes estimam o seguinte perfil da concentração de oxigênio (O2) atmosférico ao longo 

da história evolutiva da Terra: 

 

No período Carbonífero entre aproximadamente 350 e 300 milhões de anos, houve uma ampla 

ocorrência de animais gigantes, como por exemplo insetos voadores de 45 centímetros e anfíbios de 

até 2 metros de comprimento. No entanto, grande parte da vida na Terra foi extinta há cerca de 250 

milhões de anos, durante o período Permiano. Sabendo-se que o O2 é um gás extremamente importante 

para os processos de obtenção de energia em sistemas biológicos, conclui-se que 

a) a concentração de nitrogênio atmosférico se manteve constante nos últimos 400 milhões de anos, 

possibilitando o surgimento de animais gigantes. 

b) a produção de energia dos organismos fotossintéticos causou a extinção em massa no período 

Permiano por aumentar a concentração de oxigênio atmosférico. 

c) o surgimento de animais gigantes pode ser explicado pelo aumento de concentração de oxigênio 

atmosférico, o que possibilitou uma maior absorção de oxigênio por esses animais. 

d) o aumento da concentração de gás carbônico (CO2) atmosférico no período Carbonífero causou 

mutações que permitiram o aparecimento de animais gigantes. 

e) a redução da concentração de oxigênio atmosférico no período Permiano permitiu um aumento 

da biodiversidade terrestre por meio da indução de processos de obtenção de energia. 
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9. Relacione as colunas: 

(1) Teoria na qual um ser vivo origina-se a partir de seres semelhantes 

(2) Hipótese na qual os animais surgiam de ovos invisíveis a olho nu 

(3) Processo para a geração de descendentes 

(4) Teoria na qual a vida surge de matéria inanimada 

 

(   ) Reprodução 

(   ) Experimento de Redi 

(   ) Biogênse 

(   ) Geração Espontânea 

 

A sequência correta é: 

a) 2, 1, 4, 3 

b) 3, 4, 1, 2 

c) 3, 2, 1, 4 

d) 1, 4, 3, 2 

e) 1, 4, 3, 2 

  

  

10.  
I. Segundo a hipótese heterotrófica, os organismos com esse tipo de nutrição foram os últimos a 

surgir. 

II. O surgimento dos organismos fotossintetizantes permitiu o aparecimento da respiração aeróbica. 

III. Sob determinadas circunstâncias, foi possível o surgimento de substâncias orgânicas a partir de 

substâncias inorgânicas. 

IV. O surgimento dos coacervados permitiu que algumas moléculas como o DNA se mantivessem 

íntegras por mais tempo. 

Dentre as afirmações acima, relativas à origem dos seres vivos, estão corretas, apenas: 

a) II, III e IV. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e II. 

e) I e IV. 



 
 

 

 

10 

Biologia 
 

Gabarito 

 

1. C 
A teoria da biogênese foi comprovada experimentalmente pelos experimentos de Redi e Pasteur, que 

mostraram que um ser vivo se origina de outro ser vivo já existente.  

 
2. A 

A concentração de oxigênio na atmosfera, a ponto de sustentar seres aeróbios, aumentou depois do 

surgimento de seres fotossintetizantes. Assim, os primeiros seres viviam em um ambiente com 

baixíssima quantidade de oxigênio. 

 
3. C 

A água é o solvente universal e faz parte de diversas reações bioquímicas fundamentais para a vida 

assim como conhecemos na terra. A descoberta de água em marte indica a possibilidade de já ter 

existido ou existir vida nesse local.  

 
4. D 

Os primeiros seres eram dependentes de água, tendo se originado no ambiente marinho. 
 

5. E 
A panspermia é a hipótese de que seres poderiam ter se originado fora do planeta terra, sendo 

transportados até aqui em meteoros, encontrando um ambiente propício para a colonização.  

 
6. B 

O aparecimento dos ácidos nucleicos possibilitou a transmissão das informações dos seres vivos e 

diferentes combinações do código genético deu esse “avanço verdadeiramente criativo” dito no texto. 

Analisando-se a linha do tempo, os primeiros ácidos nucleicos surgiram entre 5 e 4,5 bilhões de anos.  

 

7. A 

I. Verdadeiro. Anteriormente a 2,9 bilhões de anos, a porcentagem de oxigênio na atmosfera era 

insignificante, de acordo com o gráfico, fazendo com que a vida aeróbia não fosse possível.  

II. Falso. As grandes florestas surgiram depois dos primeiros seres fotossintetizantes, sendo assim, 

não poderia ter surgido antes (3,5 bilhões) do aumento do oxigênio atmosférico (2,9 bilhões).  

III. Falso. O Homo sapiens é uma espécie muito recente na história do planeta, se estabelecendo quando 

a concentração dos gases atmosféricos se aproximasse muito da concentração dos gases atual.  

 

8. C 

Os animais gigantes surgiram quando a concentração de O2 estava mais alta, o que possibilitou o alto 

metabolismo necessário para a manutenção da estrutura corporal.  

 

9. C 

O processo para a geração de descendentes é a reprodução. O experimento de Redi utilizou carne em 

recipientes para provar que moscas colocavam seus ovos na carne e deles saiam larvas. A Biogênese é 

a teoria na qual um ser vivo se origina de outro ser vivo. A geração espontânea era a teoria que dizia que 

um ser vivo pode se originar da matéria inanimada 
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10. A 

I. Errada. Os indivíduos heterotróficos, segundo a hipótese de Oparin, foram os primeiros a surgir, 

pois um metabolismo autotrófico era inviável para a simplicidade dos primeiros seres.  

II, III, IV. Corretas. 
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Gráficos do movimento retilíneo e uniforme (M.U) 

 

Resumo 

 

Gráficos do movimento retilíneo e uniforme (M.U.)   

Se um carro percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais, o seu movimento é chamado de 

movimento uniforme (M.U.) Se um movimento é uniforme, então v = vm = cte.    

A função que relaciona a posição s com o tempo t é denominada função horária da posição dada por:    

    

Onde S = posição no instante t, S0 = posição inicial, v = velocidade.    

 

Gráficos    

Os gráficos dos movimentos são muito importantes, pois uma das habilidades da prova do ENEM consiste 

em analisar e interpretar gráficos (em várias disciplinas, não só na Física).     

A análise do gráfico pode ir desde uma simples observação até uma compreensão mais profunda.     

Os gráficos de grandezas lineares são retas. Então o gráfico de S x t para o movimento retilíneo e uniforme 

(equação anterior) é:     

    

Se o corpo estivesse se aproximando da origem, S = S0 – vt, e o gráfico seria uma reta decrescente. Agora, 

como a velocidade no M.U. é constante, seu gráfico v x t tem a forma (supondo uma velocidade positiva: se 

afastando da origem):    

    

Note que a divisão dos de Δy/Δx entre dois pontos da reta cria uma grandeza que é expressa pela tangente 

do ângulo de inclinação da reta (coeficiente angular).    
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E no gráfico v x t, a área sob o gráfico é igual a variação de posição.    

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

1. Considere a situação em que um jogador de futebol esteja treinando e, para isso, chute uma bola contra 
uma parede vertical. Suponha-se que a bola realize um movimento em linha reta de ida e volta (jogador-
parede-jogador), com velocidade constante na ida, e que, na volta, a velocidade também seja constante, 
mas menor do que a da ida. Nessas condições e considerando que o tempo de contato com a parede 

seja muito pequeno e possa ser desprezado, o gráfico que melhor representa o deslocamento (S)  da 

bola em relação ao tempo de movimento (t)  é:  

 
a) c) e) 

   
b) d)  

  
 
 

2. Um carro saiu da posição x 0 km=  até seu destino final em x 5 km=  de acordo com gráfico 

x (km) t (min)  mostrado na figura. Finalizado o percurso, o computador de bordo calcula a velocidade 

escalar média do carro, sem considerar o sentido do movimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual é esta velocidade escalar média dada pelo computador, em km/ h?   

a) 27     

b) 33     

c) 38     

d) 47     

e) 60     
 
 



 
 

 

 

4 

Física 
 

3. A posição de um ponto material em função do tempo está representada graficamente a seguir: 

 

A velocidade encontrado nos instantes de: t0 = 0 até t = 4 s ; t0 = 4 até t = 8 s e t0 = 8 até t = 10 s são, 

respectivamente: 

a) 𝑣1 = 1 𝑚/𝑠; 𝑣2 = 0 𝑚/𝑠 𝑒 𝑣3 = −2 𝑚/𝑠 

b) 𝑣1 = 2 𝑚/𝑠; 𝑣2 = 1 𝑚/𝑠 𝑒 𝑣3 = 0 𝑚/𝑠 

c) 𝑣1 = −1 𝑚/𝑠; 𝑣2 = 0 𝑚/𝑠 𝑒 𝑣3 = 2 𝑚/𝑠 

d) 𝑣1 = −1 𝑚/𝑠; 𝑣2 = 2 𝑚/𝑠 𝑒 𝑣3 = 0 𝑚/𝑠 

e) 𝑣1 = −2 𝑚/𝑠; 𝑣2 = 0 𝑚/𝑠 𝑒 𝑣3 = −1 𝑚/𝑠 

 
 

4. Dois móveis, A e B, ao percorrerem a mesma trajetória, tiveram seus espaços variando com o tempo, 

conforme as representações gráficas a seguir: 

 
Determine as funções horárias dos espaços de A e de B; 
 
a) 𝑆𝐴 = −5 + 3𝑡 ;  𝑆𝐵 = 1,5𝑡 
b) 𝑆𝐴 = −6 + 3𝑡 ;  𝑆𝐵 = 2𝑡 
c) 𝑆𝐴 = −6 + 5𝑡 ;  𝑆𝐵 = 1,5𝑡 
d) 𝑆𝐴 = −6 + 3𝑡 ;  𝑆𝐵 = 1,5𝑡 
e) 𝑆𝐴 = −8 + 3𝑡 ;  𝑆𝐵 = 2𝑡 
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5. Ângela e Tânia iniciam, juntas, um passeio de bicicleta em torno de uma lagoa.  

Neste gráfico, está registrada a distância que cada uma delas percorre, em função do tempo: 

 
 

Após 30 minutos do início do percurso, Tânia avisa a Ângela, por telefone, que acaba de passar pela 
igreja. 
Com base nessas informações, são feitas duas observações: 
 
a) Ângela passa pela igreja 10 minutos após o telefonema de Tânia. 
b) Quando Ângela passa pela igreja, Tânia está 4 km à sua frente. 
 
Considerando-se a situação descrita, é CORRETO afirmar que  

a) apenas a observação I está certa.    

b) apenas a observação II está certa.    

c) ambas as observações estão certas.    

d) nenhuma das duas observações está certa.    
 
 

6. Uma formiga move-se sobre uma f ita métrica esticada e suas posições são dadas, em função do 

tempo, pelo gráfico abaixo: 

 
A distância percorrida pela formiga, de t0 = 0 a t = 220 s, a velocidade escalar da formiga no instante   

t = 190s e a velocidade escalar média da formiga entre t0 = 0 e t = 160 s são, respectivamente: 

a) 𝑑 = 75 𝑐𝑚; 𝑣 = −1,5 𝑐𝑚/𝑠; 𝑣𝑚 = 0,41 𝑐𝑚/𝑠 

b) 𝑑 = 175 𝑐𝑚; 𝑣 = −1,5 𝑐𝑚/𝑠; 𝑣𝑚 = 0,41 𝑐𝑚/𝑠 

c) 𝑑 = 175 𝑐𝑚; 𝑣 = 1,5 𝑐𝑚/𝑠; 𝑣𝑚 = 0,41 𝑐𝑚/𝑠 

d) 𝑑 = 175 𝑐𝑚; 𝑣 = −1,5 𝑐𝑚/𝑠; 𝑣𝑚 = 0,71 𝑐𝑚/𝑠 

e) 𝑑 = 75 𝑐𝑚; 𝑣 = 1,5 𝑐𝑚/𝑠; 𝑣𝑚 = 0,41 𝑐𝑚/𝑠 
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7. Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para ir ao colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos 

percorreram as distâncias até o colégio, em função do tempo, em certo dia. 
 

 

Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. 

I. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a desenvolvida por Paulo. 

II. A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. 

III. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo, durante seus percursos. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.    

b) Apenas II.    

c) Apenas III.    

d) Apenas II e III.    

e) I, II e III.    

 

8. O número de acessos em banda larga móvel, entre 2010 e 2014, cresceu 969%  na região Norte, 

chegando a 8,63  milhões de acessos e 920%  na região Nordeste, com 27,68  milhões de acessos. O 

crescimento foi percentualmente acima das demais regiões, sendo 786%  no Centro-Oeste (11,54 

milhões), 702%  no Sul (17,16 milhões) e 816%  no Sudeste (58,61 milhões). O crescimento médio de 

acessos no país foi de 825%,  atingindo 123,6  milhões de acessos. Os dados são do balanço do 

programa divulgado em junho pelo Ministério das Comunicações. No mesmo período, a cobertura de 

banda larga móvel subiu 400%  em todo o País, alcançando 3.406  cidades que eram apenas 681 em 

2010. 
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Com base no trecho de reportagem e no gráfico acima, assinale a alternativa CORRETA.  

a) A taxa média de crescimento de acessos entre o período de dezembro de 2013 e maio de 2014 é 

menor que a obtida entre maio e dezembro de 2010.    

b) Entre dezembro de 2011 e dezembro de 2013, tem-se que a variação do número de cidades 

cobertas foi de 2865.    

c) O gráfico mostra que o número de acessos em maio de 2014 é da ordem de 1010 acessos.    

d) Se a taxa média de crescimento do número de acessos se mantiver constante em relação ao 

período de dezembro de 2013 e maio de 2014, é possível estimar que o número de acessos em 

dezembro de 2014 foi de 140 milhões.    

e) A velocidade média de crescimento de cidades cobertas foi de aproximadamente 57 cidades por 

mês em todo o período mostrado no gráfico.    

 

9. O gráfico abaixo indica a posição (S) em função do tempo (t) para um automóvel em movimento num 

trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. 
 

 

 



 
 

 

 

8 

Física 
 

Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel  

a) está em repouso, no instante 1 min.    

b) possui velocidade escalar nula, entre os instantes 3 min e 8 min.    

c) sofreu deslocamento de 4 km, entre os instantes 0 min e 3 min.    

d) descreve movimento progressivo, entre os instantes 1 min e 10 min.    

e) tem a sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória.    

 

10. É dado o gráfico s x t para o movimento de um ponto material: 

 

Represente graficamente a velocidade escalar do ponto material no intervalo de 0 a 30 s 

a) 𝑣1 = 2 𝑚/𝑠; 𝑣2 = 0 𝑚/𝑠 𝑒 𝑣1 = −2 𝑚/𝑠 

b) 𝑣1 = −20 𝑚/𝑠; 𝑣2 = 20 𝑚/𝑠 𝑒 𝑣1 = 0 𝑚/𝑠 

c) 𝑣1 = 20 𝑚/𝑠; 𝑣2 = −20 𝑚/𝑠 𝑒 𝑣1 = 0 𝑚/𝑠 

d) 𝑣1 = −20 𝑚/𝑠; 𝑣2 = 0 𝑚/𝑠 𝑒 𝑣1 = 20 𝑚/𝑠 

e) 𝑣1 = 20 𝑚/𝑠; 𝑣2 = 0 𝑚/𝑠 𝑒 𝑣1 = −20 𝑚/𝑠 
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Gabarito 

 

1. A 

Orientando a trajetória no sentido do jogador para a parede, na ida o movimento é progressivo, portanto 

a velocidade escalar é positiva e, na volta, o movimento é retrógrado, sendo a velocidade escalar negativa. 

Como essas velocidades são constantes, os gráficos dos deslocamentos são segmentos de reta. O 

módulo da velocidade está associado à declividade do segmento de reta: maior velocidade →  maior 

declividade. Assim, como o módulo da velocidade é menor na volta, nesse trecho a declividade do 

segmento de reta também é menor.  

 

2. C 

Conferindo tudo o que o carro percorreu em cada trecho, temos: 

De 0  a 3  min: percorreu 1km;  

De 3  min a 5  min: percorreu 1km;  

De 5  min a 8  min: percorreu 4 km;  

De 8  a 11 min: percorreu 1km.  

Total: 7 km  percorridos, portanto. 

Assim, calculamos a velocidade média indicada no computador de bordo: 

 

distância percorrida
v

tempo
=   

 

7km 60 min 420 km
v v 38,2 km h

11min 1h 11h
=  =  =   

 

3. C 

Da definição de velocidade, 
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4. D 

Identificando a posição inicial de cada móvel e calculando as respectivas velocidades médias, é possível 

escrever a posição como função do tempo. 

  

 

5. C 

Analisando o gráfico: 

No instante t = 30 min, Tânia está passando pelo km 12, onde fica a igreja. Ângela passa por esse marco 

no instante t = 40 min, isto é, 10 min após o telefonema. No instante t = 40 min, Tânia está no km 16, ou 

seja, 4 km à frente de Ângela. 

 

6. B 

A formiga percorre 75 cm no sentido da trajetória (de 25 cm a 100 cm), fica em repouso durante algum 

tempo e, em seguida, percorre 100 cm em sentido oposto ao da trajetória (de 100 cm a 0 cm). Portanto, 

a distância percorrida de t0 = 0 a t = 220 s é d = 175 cm. 

De t = 160 s até t = 220 s, o movimento é uniforme. Assim, a velocidade calculada nesse intervalo vale 

para todos os instantes dele, inclusive para t = 190 s: 

 

 

 

 

7. A 

I. Verdadeira. Pedro levou menos tempo para cumprir a mesma distância que Paulo, portanto sua 

velocidade média foi maior. 

II. Falsa. A velocidade máxima em um gráfico de distância pelo tempo é dada pela inclinação da reta, 

que indica o seu coeficiente angular representado pela velocidade. Nota-se no diagrama que Pedro 

teve a maior velocidade no primeiro trecho de seu percurso, quando inclusive ultrapassou Paulo. 

III. Falsa. Os intervalos de parada de ambos os ciclistas foram diferentes, correspondendo aos trechos 

em que as posições não mudam com o tempo. Sendo assim, Pedro esteve parado durante 150 s  e 

Paulo durante 100 s.   
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8. E 

a) Falsa. São períodos desiguais contendo 5 e 7 meses podendo incorrer em alguns enganos. O 

crescimento dos períodos inteiros foi menor para o período de 5 meses (20% contra 41%), mas a taxa 

média mensal foi maior para o período de 5 meses quando comparado ao de 7 meses.  

12/13 05/14
123,6 milhões 103,1milhões 20,5 milhões

tx 4,1milhões / mês
5 meses 5 meses

−

−
=  =   e  

05/10 12/10
18,9 milhões 13,4 milhões 5,5 milhões

tx 0,786 milhões / mês
7 meses 7 meses

−

−
= = =  

 

b) Falsa. A variação de cidades cobertas no período de dezembro/11 e dezembro/13 foi de: 

cidadescobertas 3190 2190 1000 cidadesΔ = − =   

 

c) Falsa. Visualizando o gráfico, o número de acessos em maio de 2014 é da ordem de 123,6 milhões 

de acessos. 

 

d) Falsa. De maio a dezembro temos mais 7 meses, considerando um aumento constante de 4,1 milhões 

de acessos pro mês, ficamos em dezembro de 2014 com uma estimativa de: 

acessosdez/14N 123,6 7 4,1 152,3 milhões= +  =   

 

e) Verdadeira. 

( )
média

3406 681 cidades 1ano
v 56,8 cidades / mês

4anos 12 meses

−
=     

 

9. B 

Note que entre 3 e 8 min a posição não varia. Portanto, o carro está parado.  

 

10. E 
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Movimento retilíneo e uniforme (M.U) 

 

Resumo 

 

Se um carro percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais, o seu movimento é chamado de 

movimento uniforme (M.U.) Se um movimento é uniforme, então v = 𝑣𝑚 =  𝑐𝑡𝑒, 𝑣 = ∆𝑠 ∆𝑡⁄ . 

A função que relaciona a posição s com o tempo t é denominada função horária da posição dada por:  

  

Onde S = posição no instante t, S0 = posição inicial, v = velocidade.  
 

Exercício resolvido: 

1. Um carro percorre 200km em 2h. Em seguida fica 1h parado em um posto de gasolina. Após a parada o 

carro percorre mais 200km em 2h. Qual a velocidade escalar média no trecho total? 

a) 50 km/h 

b) 80 km/h 

c) 100 km/h 

d) 120 km/h 
 

Solução: 

B 

Variação de posição = distância percorrida (não há preocupação no texto com vetores) 

Distância = 400 km 

 

Intervalo de tempo = 5h (o tempo que o carro ficou parado deve ser levado em consideração, pois o 

intervalo de tempo é o tempo necessário para sair de um lugar e chegar ao outro) 

 

Logo  
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2. Um veículo percorre metade de um trecho com uma velocidade constante de 60 km/h e a outra metade 

do trecho com velocidade constante de 90km/h. Qual a velocidade média no percurso todo? 

a) 50km/h 

b) 75km/h 

c) 72km/h 

d) 80 km/h 
 

Solução: 

 

C 

 

A velocidade média é calculada pela distância percorrida dividida pelo tempo gasto. 

 

 

 

Para resolver a conta é preciso trocar os tempos pelas velocidades (que são conhecidas). Assim: 

 

Substituindo na equação anterior: 

 

 

Obs.: Esse exercício é muito comum. Pode ser resolvido pela seguinte fórmula: 

 

(Essa é a fórmula da chamada média harmônica entre dois números.) 
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Exercício resolvido: 

 

3. Uma moto anda 6,0 km em 5 minutos. Qual a sua velocidade média? 

a) 20 km/h 

b) 80 km/h 

c) 20 m/s 

d) 72 m/s 
 

Solução: 

C 

É preciso cuidado com as unidades de medida. 

 

Distância = 6,0 km = 6000m 

 

Tempo = 5 min = 300s 

 

Velocidade  

 

Obs.: 

            

 

No exercício anterior: 

 

20m/s = 20 x 3,6 km/h = 72 km/h 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

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

 

1. A tabela apresenta dados extraídos diretamente de um texto divulgado na internet pelo Comitê 

Organizador da Rio 2016, referente ao revezamento da Tocha Olímpica em território brasileiro, por 

ocasião da realização dos XXXI Jogos Olímpicos Modernos no Rio de Janeiro. 

Revezamento da Tocha Olímpica 

Duração 95  dias 

Percurso Terrestre Total 20.000 km  

Percurso Aéreo Total 10.000 milhas ( 16.000 km)  

Disponível em: <http://tinyurl.com/zf326a5> Acesso em: 23.09.2016 
Dado: 1dia 24 h=  

 
Utilizando como base apenas as informações fornecidas na tabela, podemos dizer que a velocidade 

média da Tocha Olímpica ao longo de todo percurso é, em km h,  aproximadamente, igual a  

a) 23,2 10     

b) 11,6 10     

c) 08,8 10     

d) 07,0 10     

e) 04,4 10     

 
 

2. Um carro saiu da posição ix 0 km=  e percorreu uma estrada retilínea e horizontal até fx 10 km.=  Entre 

0 km  e 5 km,  sua velocidade foi 60 km h  e, entre 5 km  e 10 km,  sua velocidade foi 30 km h.  

Calcule, em km h,  a velocidade média para percorrer os 10 km  totais.  

a) 20     

b) 30     

c) 40     

d) 45     

e) 60     

 
 

3. Suponha que uma semeadeira é arrastada sobre o solo com velocidade constante de 4 km h,  

depositando um único grão de milho e o adubo necessário a cada 20 cm  de distância. 

Após a semeadeira ter trabalhado por 15  minutos, o número de grãos de milho plantados será de, 

aproximadamente,  

a) 1.200.     

b) 2.400.     

c) 3.800.     

d) 5.000.     

e) 7.500.     
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4. Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas 

de física. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a 

velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro. 

 
 

O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão e o 

desligou no instante em que a ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhada com a frente do 

caminhão, obtendo 8,5 s  para o tempo de ultrapassagem. 

 
Em seguida, considerando a informação contida na figura e sabendo que o comprimento do carro era 

4m  e que a velocidade do carro permaneceu constante e igual a 30 m / s,  ele calculou a velocidade 

média do caminhão, durante a ultrapassagem, obtendo corretamente o valor  

a) 24 m / s.     

b) 21m / s.     

c) 22 m / s.     

d) 26 m / s.     

e) 28 m / s.     
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5. Nos primeiros Jogos Olímpicos, as provas de natação eram realizadas em águas abertas, passando a 

ser disputadas em piscinas olímpicas em 1908. Atualmente, os sensores instalados nas piscinas 

cronometram, com precisão, o tempo dos atletas em até centésimos de segundo. Uma das disputas 

mais acirradas é a prova masculina de 50 m  em estilo livre. Observe o tempo dos três medalhistas dessa 

prova nos Jogos de Londres em 2012. 

 

Florent 

Manaudou 

(FRA) 

Cullen 

Jones 

(EUA) 

César Cielo 

Filho 

(BRA) 

21,34 s  21,54 s  21,59 s  

Considerando a velocidade média dos atletas, quando o vencedor completou a prova, a distância entre 

César Cielo e o ponto de chegada era de, aproximadamente,  

a) 0,49 cm     

b) 0,58 cm     

c) 0,58 m     

d) 4,90 m     

e) 5,80 m     

 
 

6. O limite máximo de velocidade para veículos leves na pista expressa da Av. das Nações Unidas, em São 

Paulo, foi recentemente ampliado de 70 km h  para 90 km h.  O trecho dessa avenida conhecido como 

Marginal Pinheiros possui extensão de 22,5 km.  Comparando os limites antigo e novo de velocidades, a 

redução máxima de tempo que um motorista de veículo leve poderá conseguir ao percorrer toda a 

extensão da Marginal Pinheiros pela pista expressa, nas velocidades máximas permitidas, será de, 

aproximadamente,  

a) 1 minuto e 7  segundos.    

b) 4  minutos e 33  segundos.     

c) 3  minutos e 45  segundos.     

d) 3  minutos e 33  segundos.     

e) 4  minutos e 17  segundos.     
 

 

7. Um carro viaja a 100 km h  por 15  minutos e, então, baixa sua velocidade a 60 km h,  percorrendo 

75 km  nesta velocidade. 

Qual é a velocidade média do carro para o trajeto total, em km h?   

a) 80     

b) 75     

c) 67     

d) 85     

e) 58     
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8. A Maratona é uma prova olímpica das mais famosas. Trata-se de uma corrida em uma distância de 

42,195 km,  normalmente realizada em ruas e estradas. Na Alemanha, ao vencer a Maratona de Berlim, 

o queniano Dennis Kimetto quebrou o recorde mundial completando o percurso no tempo de duas horas, 

dois minutos e 57  segundos.  

Tal façanha correspondeu a uma velocidade média com valor próximo de:   

a) 2,1m s     

b) 5,7 m s     

c) 21m s     

d) 2,1km h     

e) 5,7 km h     

 

 

9. Leia o trecho abaixo para responder à questão. 
“O mel foi a primeira substância adoçante conhecida da Antiguidade. Segundo a Bíblia, era uma das duas 

dádivas da Terra da Promissão (a outra era o leite). 

[...] 

As abelhas produtoras de mel organizam-se em três classes principais: as operárias, que providenciam 

a alimentação, a rainha, que põe os ovos e o zangão, que se acasala com a rainha. Uma colônia de 

tamanho médio compreende uma rainha e cerca de cem zangões e mais ou menos sessenta e cinco mil 

operárias.” 
Disponível em: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/abelhas.htm. Adaptado. 

 

Considere uma abelha operária, que voa com uma velocidade de, aproximadamente, 1v 20,0 km h,=  

durante o percurso de ida para coletar néctar, e com uma velocidade de, aproximadamente, 

2v 12,0 km h,=  quando volta para a colmeia transportando o néctar. Suponha também que, nessas 

condições, a abelha parte da colmeia (voando em linha reta) até uma flor, distante X  quilômetros da 

colmeia, gastando 2  minutos na flor para coletar o néctar e volta para a colmeia (também em linha reta). 

Admitindo-se que o tempo total que a abelha gasta indo até a flor, coletando o néctar e voltando para a 

colmeia é de 42  minutos, assinale a alternativa que apresenta a distância X,  em quilômetros.  

a) 4 km.     

b) 5 km.     

c) 6 km.     

d) 7 km.     

e) 8 km.     
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10. Um objeto faz 3 / 5  de um percurso em linha reta com uma velocidade de 6 m / s.  Sabe-se que o restante 

do percurso ele o faz com uma velocidade de 12 m / s.  Qual foi a sua velocidade média durante todo o 

percurso em m / s?   

a) 2,0     

b) 7,5     

c) 8,0     

d) 9,5     

e) 18,0     
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Gabarito 

 

1. B 

A velocidade média é dada pela razão entre a distância total percorrida e o tempo total gasto em percorrer 

essa distância: 

m
s

v
t

Δ

Δ
=   

 

Substituindo os valores e transformando as unidades para km h,  temos: 

( )
m m

20000 16000 kms
v v

t
95 d

Δ

Δ

+
=  =

24 h

1 d


m

1
m m

36000 km
v

2280 h

v 15,79 km h v 16 km h 1,6 10 km h

 =

 =  = 

 

 

2. C 

0 0
0

1 1 1

2 2 2

t 1 2 t t t

média média

S
S S V t t

V

5 1
t t h t 5 min

60 12

5 1
t t h t 10 min

30 6

1
t t t t 5 10 t 15 min t h

4

10
V V 40 km h

1

4

Δ
= +   =

=  =  =

=  =  =

= +  = +  =  =

=  =

  

 

3. D 

Dados: 
15 1

v 4km h; t 15min h h; d 20cm 0,2m.
60 4

Δ= = = = = =  

Calculando o a distância percorrida (D) :  

1
D v t 4    D 1km 1000m.

4
Δ= =   = =  

Por proporção direta: 

0,2m  1 grão

1000m

1 000
  N     N 5000.

 N grãos 0,2


 =  =
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4. D 

Dados: A A Bv 30 m/s; t 8s; L 4m; L 30m.Δ= = = =  

Em relação ao caminhão, a velocidade do carro rel(v )  e o deslocamento relativo durante a ultrapassagem 

rel( S ),Δ  são: 

rel A C rel C rel
rel C

rel A C rel

C C

v v v   v 30 v . S 34
  v   30 v  

S L L 30 4    S 34m. t 8,5

v 30 4  v 26m/s.

Δ

Δ Δ Δ

= −  = −
 =  − = 

= + = +  =

= −  =

 

 

5. C 

As velocidades médias dos atletas Florent (1) e César (3) foram: 

1

3

50 m
v 2,343 m / s

21,34 s

50 m
v 2,316 m / s

21,59 s

= =

= =

  

 

A diferença de posição entre o 3º lugar e o 1º lugares é dada pelo trajeto completo da piscina descontado 

o que o 3º lugar percorreu no tempo do 1º colocado. 

3 1d 50 m v t d 50 m 2,316 m / s 21,34 s

d 50 m 49,42 m d 0,58 m

= −   = − 

= −  =
   

 

6. E 

Cálculo dos tempos 1tΔ  e 2tΔ  necessários para percorrer toda a avenida com as velocidades de 70 km h  

e 90 km h  respectivamente: 

1
1

2
2

22,5
70 t 0,3214 h 19 min17s

t

22,5
90 t 0,25 h 15 min

t

Δ
Δ

Δ
Δ

=   

=  = =

 

 

Portanto, a redução de tempo será de aproximadamente: 

1 2t t t 19 min17s 15 min

t 4 min17s

Δ Δ Δ

Δ

= − = −

 =
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7. C 

0

0

100 km h 15 min

S S V t S 100 0,25 S 25 km

60 km h percorreu 75 km

S S V t S V t 75 60 t t 1,25 h

25 km

Δ Δ

Δ

→

= +   =   =

→

= +   =   =   =

0,25 h

75 km

m m m

1,25 h

S 100
V V V 67 km h

t 1,5

Δ

Δ
=  =  

  

 

8. B 

3

m m m
S 42'195 10 [m]

V V V 5,7 m s
t 7'377[s]

Δ

Δ


=  =     

 

9. B 

1h 60 min

x

1 2

1 2

40 min

2 2
x h t h

3 3

S
t

V

S S
t e t

20 12

t t t

2 S S

3 20 12

2 12 S 20 S

3 20 12

2 32 S

3 240

S 5 km

Δ

Δ
Δ

Δ Δ
Δ Δ

Δ Δ Δ

Δ Δ

Δ Δ

Δ

Δ

= → =

=

= =

= +

= +

+
=



=

=

  

 

10. B 

A velocidade média mv ,  em módulo, de um móvel que realiza um movimento retilíneo com trechos em 

velocidades diferentes é calculada através da razão entre a distância total percorrida d  e o tempo gasto 

em percorrê-la t.   

 

Para tanto, devemos obter a distância total percorrida, somando-se os trechos respectivos e o tempo total 

gasto: 
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Trecho 1: 

1
3

d d
5

=   

1
1 1 1

1

3
d

d 3d5t t t s
v 6 30

=  =  =   

 

Trecho 2: 

1
2

d d
5

=  

2
2 2 2

2

2
d

d d5t t t s
v 12 30

=  =  =  

 

Trecho completo: 

3d 2d
distância total d

5 5
= + =   

m m m
d d d

v v v 7,5 m / s
3d d 4dt

30 30 30

=  = =  =

+
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Geopolítica: crescimento dos extremismos 

 

Resumo 

 

No mundo atual, para entender a dinâmica geopolítica, é necessário analisar a volta do nacionalismo e 

do radicalismo religioso. A volta do radicalismo religioso está relacionada à falta de perspectiva em sociedades 

muito pobres e desestruturadas por guerras como uma fonte de motivação para o ingresso em grupos radicais. 

A Europa é o berço do Estado Moderno, o qual nasceu fortemente ligado ao processo de laicização, 

fazendo com que a religião fosse considerada uma questão doméstica. Porém, as opiniões sobre o assunto 

começaram a mudar durante a década de 1990, quando explodiram conflitos religiosos nesse continente. Até 

então, imaginava-se que, por ser o berço do Iluminismo e da laicização, estaria livre do radicalismo religioso. 

Recentemente, a religiosidade passou a ser o centro de disputas políticas. Os países europeus vêm se 

preocupando cada vez mais em impedir o avanço da religião islâmica em seu território. Pode-se citar a proibição 

do uso de burca (peça do vestuário tradicional das mulheres muçulmanas, principalmente as afegãs, e que é 

caracterizada por cobrir todo o corpo, o cabelo e o rosto) na França. 

O nacionalismo, segundo especialistas, pode estar relacionado a problemas sociais e pode sinalizar o 

retorno do sentimento nacionalista reprimido e que, hoje, retorna como conflito separatista. 

Com a Nova Ordem Mundial, o fim dos governos autoritários levou ao aumento de alguns desses 

conflitos, como no Leste Europeu e na África. É importante destacar o retorno do nacionalismo exacerbado em 

diversos países. Inclusive, em países ricos e polos de atração populacional, esse nacionalismo é tão forte que 

faz seus seguidores não aceitarem a convivência com indivíduos não pertencentes à sua nação. 

Com esses elementos, cria-se uma situação em que pessoas pobres de diversos países periféricos 

dirigem-se a países centrais em busca de melhores condições de vida. Do ponto de vista de alguns grupos de 

jovens de países centrais, a culpa do desemprego é dos estrangeiros, o que os leva a um comportamento hostil 

e, muitas vezes, ao ódio racial, do qual pode resultar a morte e o linchamento de estrangeiros em países como 

Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, entre outros. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-geopolitica-crescimento-dos-extremismos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=geopolitica
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Exercícios 

 

1. Analise o mapa. 

 

Na perspectiva dos Estados Unidos da América, os países assinalados no mapa  

a) formam o conjunto de novos países industrializados que receberam investimentos do país para se 
desenvolverem.  

b) pertencem à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que estabelece o valor do 
óleo bruto no mercado internacional.  

c) participam da Liga Árabe, que difunde pelo mundo o islamismo como doutrina política e religiosa.  

d) integram o Eixo do Mal e promovem ações terroristas para diminuir a influência do Ocidente no 
mundo.  

e) constituem o principal bloco econômico do mundo árabe e comandam o diálogo com o país e o 
desenvolvimento da região. 

 

 

2. “O desenvolvimento e o maior acesso ao transporte intercontinental, somados à facilidade de obtenção 

de informações sobre outros países por meio dos veículos de comunicação, impulsionaram o movimento 

de pessoas que buscam melhores condições de vida – nem sempre alcançadas fora do país de origem. 

Ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas por 

governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de imigrantes”. 
JOIA, A. L., GOETTEMS, A A. Geografia: leituras e interação. Vol. 02. 1º ed. São Paulo: Leya, 2013. p.275. 

Um exemplo mundialmente reconhecido de restrição à entrada de imigrantes conforme mencionado no 

trecho acima é: 

a) a criação da União Europeia com número restrito de países. 

b) a construção e ampliação do Muro do México. 

c) a intervenção dos Estados Unidos em Cuba. 

d) a deportação de estrangeiros irregulares no Brasil. 

e) a difusão de políticas públicas xenófobas na Europa. 
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3. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria 

conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado 

a) pela incorporação de valores ocidentais no Oriente e de valores orientais no Ocidente, diminuindo as 

fronteiras simbólicas. 

b) pela facilidade do fluxo de trabalhadores condicionados pelos novos meios de comunicação e 

transportes. 

c) pela aprendizagem de idiomas dos países ricos como forma de incorporação às novas demandas 

da indústria. 

d) pelo livre acesso dos indivíduos no interior dos países signatários de acordos de livre comércio e 

cooperação. 

e) pelo aumento global do desemprego, que gera miséria nas nações de baixo índice de 

desenvolvimento humano. 

 

 

4. “Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são, atualmente, 

manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais 

intensamente têm ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça.” 
MOREIRA, Igor e AURICCHIO, Elizabeth. Construindo o espaço mundial. 3.ª ed. São Paulo: Ática, 2007, p. 37. Adaptado. 

Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos: 

a) civis e militares, relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado Terceiro 

Mundo. 

b) ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no contexto globalizado das grandes migrações 

internacionais. 

c) entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa, atualmente, na disputa por 

empregos e por melhores condições de vida. 

d) culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre países católicos e protestantes, mas 

também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos. 

e) étnicos e sociais decorrentes das dificuldades de desenvolvimento de países europeus em continuar 

a sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta. 
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5. Frequentemente o terrorismo recorre a ações de grande impacto. Contudo, seu objetivo maior é o de 

influenciar os espíritos; antes de tudo, ele visa a aterrorizar, e se distingue da criminalidade. Invocando 

reivindicações políticas, de natureza social, econômica ou religiosa, o terrorismo  

a) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo 

primeiro do ganho financeiro.  

b) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo primeiro 

do ganho financeiro.  

c) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por 

objetivos ideológicos.  

d) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por 

objetivos ideológicos. 

e) realiza-se apenas no âmbito local, enquanto a criminalidade é marcada por uma influência global. 

 

 

6. Tendências nas migrações internacionais 
O relatório anual (2002) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

revela transformações na origem dos fluxos migratórios. Observa-se aumento das migrações de 

chineses, filipinos, russos e ucranianos com destino aos países-membros da OCDE. Também foi 

registrado aumento de fluxos migratórios provenientes da América latina. 
Trends in International migration – 2002. Internet: <www.ocde.org> (com adaptações). 

 

No mapa seguinte, estão destacados, com a cor preta, os países que mais receberam esses fluxos 

migratórios em 2002. 

 
As migrações citadas estão relacionadas, principalmente, à 

a) ameaça de terrorismo em países pertencentes à OCDE. 

b) política dos países mais ricos de incentivo à migração. 

c) perseguição religiosa em países muçulmanos. 

d) repressão política em países do Leste Europeu. 

e) busca de oportunidades de emprego. 
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7. O fundamentalismo islâmico do EI horroriza o mundo com diversas cenas de brutalidade, massacre e 

agressões. No que se refere aos valores culturais da humanidade presentes no Oriente Médio, sobretudo 

na região da Mesopotâmia, onde hoje o EI estende o seu domínio, as ações desse grupo terrorista têm 

levado: 

a) à valorização dos monumentos históricos dos assírios, com os quais o EI identifica-se. 

b) à promoção de eventos de divulgação das obras dos povos mesopotâmicos. 

c) à destruição apenas dos monumentos da civilização da Babilônia. 

d) à destruição apenas de monumentos da civilização assiriana. 

e) à destruição de todos os monumentos históricos e obras-primas das antigas civilizações 

mesopotâmicas. 

 

 

8. O Estado Islâmico começou atuando na Síria, como frente de ataque ao governo de Bashar Al-Assad, 

depois expandiu o seu domínio para o Iraque. Em seu início, a que rede terrorista islâmica estava 

vinculado o EI? 

a) Hezbollah 

b) Fatah 

c) Al-Qaeda 

d) Hamas 

e) Setembro Negro 

 

9. Em 29 de junho de 2014, Abu Bark Al-Baghdadi, líder do grupo terrorista sunita Estado Islâmico, declarou-

se califa. O califado almejado por Al-Baghdadi tem por objetivo servir de pretenso modelo para os 

muçulmanos, com leis rígidas calcadas na Sharia (Lei Islâmica). Para sustentar suas pretensões, o 

Estado Islâmico, além de ter uma estrutura bélica fortalecida, tem também como principal fonte de renda: 

a) o comércio de diamantes roubados da África. 

b) a distribuição de cocaína colombiana no Oriente Médio. 

c) a venda de ouro. 

d) a venda de petróleo iraquiano. 

e) a venda de mulheres escravizadas para a Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

10.  
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O cartaz acima, divulgado no aeroporto, nas ruas e nos ônibus de Yerevan, capital da Armênia, faz alusão 

ao líder otomano Talaat Pasha e a Adolf Hitler. A imagem é uma das muitas espalhadas pela cidade para 

lembrar o centenário do massacre de até 1,5 milhão de armênios nas mãos dos turcos-otomanos, cujo 

império estava se desintegrando em meio à Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Muitos eram civis 

deportados a regiões desérticas, onde morreram de fome e sede. Outros milhares foram massacrados. 

No centro da cidade, muitos pontos de ônibus exibem fotos de sobreviventes. 

Adaptado de bbc.com, 24/04/2015. 

 

Através da lembrança do massacre dos armênios, em 1915, é possível comparar experiências históricas 

com o objetivo de fomentar, na atualidade, práticas sociais de reconhecimento de:  

a) atos de genocídio e reparação das famílias vitimadas  

b) ações de expansionismo e continuidade das disputas territoriais  

c) projetos do totalitarismo e permanência de regimes autocráticos  

d) estratégias de conquista e convocação de tribunais internacionais 

e) identidade de classe e manutenção de conflitos históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão contexto 
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“O caso do AfD poderia lembrar outros partidos de extrema direita e populistas que vêm se proliferando 

e crescendo em outros países europeus, mas a história da Alemanha transforma sua ascensão em um 

desafio de especial relevância e complexidade. É também num caso extraordinário, porque, 

diferentemente do ocorrido em países europeus imersos em crises econômicas e sociais, a ascensão da 

ultradireita se dá num contexto de bonança histórica com poucos precedentes. No caso do AfD, o 

protesto nasce sobretudo do rechaço identitário a uma sociedade que se tornou culturalmente menos 

homogênea. Seus votantes repetem que não querem que a Alemanha deixe de ser o que era, com suas 

tradições e sua cultura. ‘Parabéns aos nossos aliados do AfD por esta vitória histórica! É um novo símbolo 

do despertar dos povos europeus’, tuitou Marine Le Pen, líder do partido direitista francês Frente Nacional, 

na noite de domingo.” 

       Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/24/ 

 

A matéria do jornal El País retrata a ascensão da extrema direita na Alemanha, onde esses partidos têm 

ganhado força com um discurso nacionalista. Com base nos estudos desenvolvidos em aula, cite um 

dos elementos que pode justificar a ascensão da extrema direita e do discurso nacionalista na Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://elpais.com/tag/marine_le_pen/a
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Gabarito 

 

1. D 

Os países assinalados no mapa são, da esquerda para a direita: Argélia, Egito, Jordânia, Irã, Arábia Saudita, 

Iraque e Paquistão. Todos esses países islâmicos são considerados pelos Estados Unidos como 

pertencentes ao Eixo do Mal. 

 

2. B 

No mundo, existem vários exemplos de políticas de restrição a imigrantes, com destaque para o Muro do 

México, erguido pelos Estados unidos na fronteira entre os dois países, com o intuito de restringir a entrada 

de mexicanos no país. 

 

3. E 

Os principais fatores de incremento à migração internacional são os socioeconômicos. Muitas pessoas de 

países subdesenvolvidos deslocam-se em direção aos países centrais em busca de melhores salários, 

mesmo que exercendo empregos de menor status ou com condições trabalhistas menos vantajosas. 

 

4. B 

A xenofobia vem sendo bastante corrente na Europa, devido à grande quantidade de estrangeiros que 

migram para esse continente em busca de melhores condições de vida. 

 

5. B  

O terrorismo trata-se de um fenômeno cuja ocorrência perpassa fronteiras e recebe um tratamento 

interestatal, quando práticas terroristas estão associadas a movimentos insurretos ou nacionalistas que 

afrontam os interesses do Estado ou de vários Estados. A criminalidade abrange um grande conjunto de 

atividades tipificadas e consideradas ilícitas e que os Estados tentam coibir. 

 

6. E  

A questão apresenta um mapa que evidencia os países que mais receberam migrantes em 2002. A 

interpretação do mapa permite concluir que esses são países com grande desenvolvimento econômico. A 

questão nos pede uma razão para a migração, relacionada à atração, e não à expulsão. 

 

7. E 

Nas cidades que vêm ocupando no Iraque e na Síria, sobretudo naquelas que acomodam o patrimônio das 

antigas civilizações da Mesopotâmia, os membros do EI têm destruído monumentos e obras de arte 

milenares. A justificativa é a de que são objetos de culto demoníaco, que não condizem com a tradição 

muçulmana. 

 

8. C 

O Estado Islâmico, antes conhecido como Estado Islâmico do Iraque e do Levante, era o braço armado da 

Al-Qaeda na Síria. A Al-Qaeda foi fundada pelo saudita Osama bin Laden e foi responsável pelos ataques 

terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Atualmente, a rede ainda possui bases em 

vários países. O EI rompeu com a Al-Qaeda em 2014 e passou a atuar sozinho. 
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9. D 

A maior fonte de renda do Estado Islâmico é a venda do petróleo iraquiano para o mercado negro. Só a 

cidade de Mossul, controlada pelo EI, produz quase 2 milhões de barris de petróleo por dia. 

 

10. A 

A importância da construção de marcos histórico-temporais no cotidiano atual passa pela prevenção de 

ideologias genocidas, sendo importante para a compreensão social do respeito e das necessidades de 

assistência que as populações que descendem de tais injustiças necessitam. 

 

 

Questão contexto 

 

O elemento comum da emergência da extrema direita é a crise econômica e financeira, instaurada com 

mais intensidade a partir de 2008. O cenário de crise contribuiu para o discurso nacionalista contra os 

impactos negativos da globalização e da abertura econômica. A extrema direita aponta a migração como bode 

expiatório das principais mazelas econômicas e de segurança nos seus países. Nesse movimento, a 

islamofobia nada mais é do que uma especificação de um sentimento mais amplo de xenofobia, que encontra 

mais ressonância em tempos de crise. 
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Geopolítica: manifestações populares 

 

Resumo 

 

Manifestações populares  

No início de 2013, o Brasil passou por uma série de manifestações populares. Os atos tomaram o país 

de norte a sul. Tendo inicialmente como reivindicação a redução das tarifas do transporte público, as 

manifestações se ampliaram e ganharam cada vez mais pessoas e, consequentemente, reivindicações. A 

repressão violenta por parte das forças policiais também contribuiu para que mais pessoas somassem às 

manifestações. 

As manifestações populares tinham como pautas de reivindicação diversas questões populares às 

causas sociais, sobretudo, em termos de destinação de investimentos aos serviços oferecidos à população, em 

comparação aos gastos do governo com os eventos esportivos em andamento (Copa das Confederações) e 

os futuros (Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016) no país. 

As redes sociais possuíram um papel significativo para essas mobilizações. A facilidade de se comunicar 

instantaneamente e de manter contato com pessoas que possuem a mesma ideologia fez com que as redes 

sociais, como Facebook e Twitter, fossem utilizadas como ferramenta para a disseminação de conteúdo 

político e de ideias. Foram utilizadas também para marcar passeatas e protestos. Portanto, em 2013, as redes 

sociais contribuíram para as mobilizações políticas. 
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Primavera Árabe 

Denomina-se Primavera Árabe o período de intensas transformações na política mundial. Pode-se 

descrevê-las como uma onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e em algumas regiões do 

norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar regimes ditatoriais e reivindicar 

melhores condições sociais de vida. Esse movimento iniciou-se na Tunísia, com a queda do ditador Zine El 

Abidine Ben Ali. Em seguida, a onda arrastou-se para outros países. Entre eles, podem-se destacar: Líbia, Egito, 

Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã. 

A onda de protestos provocou a queda de quatro governantes na região. Enquanto na Tunísia e no Egito 

os ditadores deixaram o poder sem oferecer grande resistência, Muammar Kadafi, da Líbia, foi morto por um 

conflito com ação militar decisiva da OTAN. No Iêmen, o presidente Ali Abdullah Saleh resistiu às manifestações 

por vários meses, até transferir o poder a um governo provisório. Na Síria, o governo do ditador Bashar al-Assad 

não caiu e, agora, conta com apoio russo, provocando um palco significativo de conflitos na região. A guerra 

civil na Síria já dura cerca de 7 anos. Estima-se que foram mortas 250 mil pessoas, que mais de 4,5 milhões 

tenham saído do país como refugiados e que outros 6,5 milhões foram obrigados a se deslocar dentro da Síria. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-geopolitica-manifestacoes-populares-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=geopolitica
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Exercícios 

 

1. Em junho de 2013, várias manifestações mobilizaram a população das capitais brasileiras. A fotografia 

mostra a ocupação da área externa do Congresso Nacional por manifestantes: 

 

 
noticias.uol.com.br 

 
É inevitável a comparação com as grandes manifestações ocorridas anteriormente, como a Passeata 

dos Cem Mil, no Rio de Janeiro, em 1968. Se, nesta, a extensão e o tipo de repressão policial aumentaram 

o custo da participação e restringiram o escopo da manifestação a um grupo mais restrito e específico 

de manifestantes, na de agora, 45 anos depois, o uso de meios não letais de repressão baixou o risco de 

danos e aumentou, por consequência, a presença de uma gama mais ampla de setores da sociedade. 

Uma coisa é bala de chumbo e o grito de “abaixo a ditadura”; outra é bala de borracha e o aviso de que o 

“pote de mágoa vazou”. 
Marly Motta. Adaptado de noticias.uol.com.br. 

 

Uma diferença entre as manifestações populares na sociedade brasileira datadas do ano de 1968 e as 

ocorridas em junho de 2013 está associada hoje à vigência de: 

a) restrição ao voto 

b) estado de direito 

c) soberania do legislativo 

d) supremacia do executivo 

e) Estado totalitário 
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2. As novas tecnologias da informação e comunicação tornaram-se uma realidade nas relações sociais 

contemporâneas e contribuem para a maior integração das pessoas neste início do século XXI. Sobre as 

alterações nas práticas culturais decorrentes dessas novas tecnologias informacionais, é correto afirmar: 

a) As pessoas deixaram de contatar as redes sociais já consolidadas e as substituíram por encontros 

presenciais realizados por meio da rede mundial de computadores. 

b) As dinâmicas das culturas vinculadas à virtualidade dos meios de comunicação consolidam a 

cultura popular em detrimento da cultura de massa e da indústria cultural. 

c) A violência urbana impede que sejam ampliadas as redes e grupos sociais tradicionalmente 

vinculados ao capitalismo, o que intensifica o uso convencional dos serviços dos correios. 

d) A educação e a religião estão apartadas do processo de utilização de mídias eletrônicas, e isso 

causou o afastamento das pessoas das lutas por causas sociais mais amplas. 

e) As novas tecnologias de informação e comunicação têm sido utilizadas nas ações coletivas de 

pessoas envolvidas com as demandas dos movimentos sociais. 

 

 

3. “Primavera Árabe” precisa ser aposentada 
Eu acho que agora é oficial: a “Primavera Árabe” precisa ser aposentada. Não tem nada de primaveril 

acontecendo por lá. O mais amplo, mas ainda vagamente esperançoso, “Despertar Árabe” também já não 

parece válido, considerando-se tudo o que já foi despertado. E, por isso, o estrategista Anthony 

Cordesman provavelmente está certo quando afirma que atualmente é melhor falar da  “Década Árabe” 

ou do “Quarto de Século Árabe” – um longo período de instabilidade intranacional e intrarregional, durante 

o qual a luta tanto pelo futuro do Islã quanto pelo futuro de cada país árabe se misturou em um “choque 

dentro de uma civilização” [...]. 
FRIEDMAN, Thomas L. “Primavera Árabe” precisa ser aposentada. Uol Notícias, 13/04/2013. Disponível 

em: http://noticias.uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/thomas-friedman/2013/04/13/primavera-arabe-precisa-ser-

aposentada.htm 

 

De acordo com a leitura do texto e com os seus conhecimentos sobre o que se denominou por “Primavera 

Árabe”, é possível afirmar que: 

a) O autor defende a ideia de que a expressão “Primavera Árabe” não é suficiente para designar as 

sucessivas revoltas populares no Oriente Médio em razão do caráter duradouro desses movimentos, 

que se estendem por mais tempo do que uma simples estação do ano. 

b) A escolha do autor pela expressão “Década Árabe” se deve ao fato de as revoluções da Primavera 

Árabe já terem completado mais de dez anos de existência. 

c) Igual ao que ocorre na Tunísia e no Egito, as revoluções na Líbia e na Síria caracterizam-se pelo 

confronto militar entre tropas leais aos regimes e os povos rebeldes. 

d) Todas as revoluções da Primavera Árabe desejam a deposição dos governantes, a exemplo da 

população do Marrocos, que defende a queda do Rei Mohammed VI. 

e) Percebe-se no texto que o autor preconiza a ideia de que a duração das sucessivas revoluções 

árabes é menor do que a comunidade internacional imaginava. 

 

4.  

http://noticias.uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/thomas-friedman/2013/04/13/primavera-arabe-precisa-ser-aposentada.htm
http://noticias.uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/thomas-friedman/2013/04/13/primavera-arabe-precisa-ser-aposentada.htm
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LATTUF, C. 24 jan. 2011. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/Carlos_Latuff>. Acesso em: 17 ago. 2015. 

 

A charge acima, de Carlos Latuff, indica um “efeito dominó” propiciado pela Primavera Árabe e a 

consequente derrubada do ditador Hosni Mubarak no Egito. Esse efeito em cadeia que marcou a onda 

de protestos nos países árabes iniciou-se: 

a) na Tunísia, com a derrubada de Zine El Abidine Ben Ali. 

b) na Líbia, com a morte de Muammar al-Gaddafi. 

c) em Israel, com a independência da Palestina. 

d) Na Síria, na guerra civil contra Bashar al-Assad. 

e) No Iêmen, com a renúncia de All Abdullah Saleh. 

 

 

5. “A primeira lição é que a Primavera Árabe é um processo, e não um evento. Nunca ninguém poderia 

imaginar que os governantes árabes, e as elites que os sustentavam, um dia cairiam ou morreriam. O 

papel do Ocidente sempre foi ambivalente. Ele sempre esteve nos dois lados – ansioso por encorajar as 

novas democracias, mas sem derrubar as velhas autocracias”. 
HARDY, R. Democracia ou desordem? As quatro lições da Primavera Árabe. BBC Brasil, 11 jul. 

2013. Acesso em: 17 ago. 2015. 

Diante das considerações acima expostas, é possível concluir que a posição dos países ocidentais em 

relação à Primavera Árabe foi: 

a) coerente, seguindo um padrão único de apoio nos conflitos 

b) contraditória, com intervenções militares em todos os países 

c) parcial, restringindo as análises para alguns poucos casos 

d) arbitrária, com as ações políticas moldadas conforme os interesses 

e) neutra, objetivando não agravar a situação das disputas internas 

 

 

 

 

 

6. Desde março de 2011, estima-se que o conflito na Síria tenha causado a morte de 100 mil pessoas, 

segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH). 



 
 

 

 

6 

Geografia 
 

Estima-se que 6,8 milhões de pessoas necessitem de assistência humanitária urgente. Há mais de 2 

milhões de refugiados sírios nos países vizinhos e no Norte da África. Cerca de 1,2 milhão de famílias 

tiveram suas casas atingidas (ONU Brasil). 

Sobre o conflito na Síria, assinale a alternativa correta. 

a) Trata-se de um conflito entre Israel e o governo de Bashar Al-Assad que disputam o controle e a 

influência sobre o território vizinho do Líbano. 

b) Trata-se de um conflito entre árabes e curdos. Bashar Al-Assad é um governante curdo que vem 

sendo pressionado a deixar o poder pela maioria árabe. 

c) Os curdos, entre os quais está Bashar Al-Assad, correspondem a 70% da população síria, portanto, 

garantem amplo apoio ao seu governo democrático. 

d) Os principais aliados do governo de Bashar Al-Assad são os governos dos Estados Unidos e da 

Rússia que juntos conseguem dar suporte ao ditador e evitar que grupos de adversários como o 

Hezbollah dominem o território sírio. 

e) O conflito na Síria surgiu em seguida aos movimentos da Primavera Árabe na Tunísia e no Egito. A 

reação violenta do governo, aos protestos populares, resultou em aumento das tensões. Os rebeldes, 

em sua maioria muçulmanos sunitas, sofrem forte repressão de Bashar Al-Assad que pertence à 

minoria alauíta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. No segundo semestre de 2011, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) iniciou um intenso 

ataque a Líbia que resultou na morte de Muamar Kadafi. Muitas foram as críticas da comunidade 
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internacional a esta ação militar, sendo questionado, inclusive, se não teria sido motivada por interesses 

econômicos. A partir disso e do mapa abaixo, assinale a alternativa correta. 

 

 

a) Não é possível inferir nenhuma informação a partir do mapa. 

b) As críticas da comunidade internacional são equivocadas, pois a OTAN agiu da mesma maneira em 

outros países, como a Síria e o Egito. 

c) As críticas da comunidade internacional são pertinentes, uma vez que é possível perceber pelo mapa 

que o território Líbio possui importantes reservas de petróleo e gás. 

d) As críticas da comunidade internacional são pertinentes, uma vez que é possível perceber pelo mapa 

que o território Líbio possui reservas consideráveis de prata e nióbio. 

e) As críticas da comunidade internacional são equivocadas, visto que é possível perceber pelo mapa 

que o território não possui nenhum recurso de valor econômico elevado. 

 
 

8. Recentemente, o mundo assistiu a uma série de revoltas populares nos países árabes. A imprensa 

internacional destacou o papel das redes sociais nessas mobilizações contra os ditadores e a repressão 

dos governos sobre a população civil. 

Sobre esses conflitos, assinale a alternativa correta. 

a) A Jordânia viu seu rei ser deposto devido ao apoio dos países ocidentais e de Israel aos movimentos 

revoltosos.    

b) Na Tunísia, o processo revoltoso de setores populares foi sufocado por empréstimos vultosos da 

União Europeia.    

c) No Marrocos, a permanência da violência deve-se aos conflitos entre cristãos, muçulmanos e 

membros de religiões tribais.    

d) O Egito manteve Hosni Mubarak no poder devido à intervenção da Liga Árabe, com apoio norte-

americano.    

e) O governo da Síria, apesar dos protestos internacionais, atacou os revoltosos com a anuência do Irã, 

da Rússia e da China.    
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9. “Em julho de 2011, a série de revoltas contra regimes do mundo árabe, conhecida como Primavera Árabe, 

completou seis meses. Os ativistas utilizaram os dispositivos tecnoinformacionais para questionar os 

regimes autoritários e centralizadores que ocorrem em diversos países do Oriente Médio.”  

Os levantes contra os governos da situação reivindicaram políticas liberais. Sobre esta crise, é correto 

afirmar que:  

a) O novo cenário político, que se forma após a crise árabe, será construído sobre os pressupostos 

ideológicos do alcorão. 

b) A interferência da União Europeia e dos Estados Unidos para conter a crise árabe atingiu os países 

que iniciavam o comércio de petróleo.  

c) O uso das mídias interativas extrapolou o espaço físico geográfico da revolução e se tornou uma 

estratégia política para sensibilizar a comunidade internacional.  

d) A grande preocupação mundial dos países do G8, a respeito da Primavera Árabe, é a revolta dos 

migrantes muçulmanos que residem em países europeus.  

e) O movimento despertou uma onda de atentados terroristas de origem islâmica nos Estados Unidos. 

 
 

10. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam 
metade da população com menos de 30 anos; desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem 
perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por 
modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe 
fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode 
na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, 
derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais – como o Facebook 
e o Twitter – ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico. 

SEQUEIRA, C. D.; VILLAMÉA, L. A epidemia da Liberdade. Istoé Internacional. 2 mar. 2011 (adaptado). 

Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens 

árabes 

a) reforçar a atuação dos regimes políticos existentes. 

b) tomar conhecimento dos fatos sem se envolver. 

c) manter o distanciamento necessário à sua segurança. 

d) disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores. 

e) difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. 

 
 

Questão contexto 

 

“Refugiados sírios que fugiam para o Líbano são encontrados congelados” 

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-42760032 

 

O Líbano já recebeu mais de 1 milhão de cidadãos do país vizinho, desde que a guerra começou, em 2011. 

Relacione a questão dos refugiados sírios com o conflito no país. 

  



 
 

 

 

9 

Geografia 
 

Gabarito 

 

1. B 

A diferença mais significativa entre 1968 e 2013 é que as manifestações mais recentes ocorreram em um 

Estado Democrático de Direito, garantido pela Constituição de 1988. 

 

2. E 

As redes sociais têm papel fundamental nas manifestações no mundo contemporâneo. Não só para 

compartilhar e debater ideias, mas também para marcar passeatas e protestos. 

 

3. A 

O autor do texto explica que o termo Primavera Árabe é insuficiente para designar tal movimento no norte 

da África e Oriente Médio. Observa-se que a Primavera Árabe já é duradoura o suficiente para se falar de 

um longo período de instabilidade na região, e não algo relativo apenas a uma estação do ano. 

 

4. A 

A primeira revolução e que desencadeou as demais ocorreu na Tunísia, quando Zine El Abidine Ben Ali foi 

deposto, depois de apenas um mês de protestos. 

 

5. D 

A crítica existente é que as potências ocidentais agem nesses países para garantir seus interesses, e não 

necessariamente as democracias nacionais. 

 

6. E 

O conflito na Síria teve início durante a Primavera Árabe. O conflito se tornou uma guerra civil quando o 

ditador Bashar Al-Assad não caiu através dos protestos. 

 

7. C 

Com base na leitura do mapa, é possível observar reservas significativas de petróleo no território sírio, 

justificando, assim, a tese de influência externa no conflito com interesse no petróleo da região. 

 

8. E 

O ditador Bashar Al-Assad, para se manter no poder, buscou apoio russo, chinês e iraniano, agravando 

ainda mais o conflito interno. 

 

9. C 

A internet foi uma ferramenta importante para as mobilizações da Primavera Árabe. 

 

10. E 

O texto retrata a importância das redes sociais e da internet para o movimento que ficou conhecido como 

“Primavera Árabe”. A internet cumpriu um papel fundamental para a difusão de ideias revolucionárias. 
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Questão contexto 

O conflito na Síria teve início durante a onda de protestos que ficou conhecida como Primavera Árabe. As 

manifestações desembocaram em uma guerra civil que desabrigou milhares de pessoas. Ondas de 

refugiados migram para diversos países do Oriente Médio, como o Líbano, e países da Europa, provocando 

uma crise humanitária. 



 
 

 

 

1 

Guia do Estudo Perfeito 
 

Aprenda a controlar o nervosismo, o medo e a ansiedade 

 

Resumo 

 

O medo, a ansiedade e o nervosismo são emoções presentes no dia a dia de muitas pessoas, não só 

de estudantes. Essas sensações estão diretamente associadas ao estresse e podem causar sintomas físicos 

e psicológicos. Não é difícil identificar, no ambiente de estudo ou de trabalho, quando uma pessoa está 

distraída com algum outro problema. A questão não é identificar isso, e sim saber como controlar tais 

emoções e impedir que elas atrapalhem seu desempenho. 

 

Controle suas emoções 

“Preciso estudar, mas fico ansioso e acabo não estudando”, “Fui muito mal na lista de exercícios, parece 

que não aprendi o conteúdo”, “Vou desistir, não está funcionando”, “Estudo, estudo e, mesmo assim, errei o 

gabarito”. Você deve estar se identificando, né? Essas frases são comuns entre alunos que estão se 

preparando para o vestibular. 

Sentir medo, ansiedade e nervosismo é completamente normal. Tais emoções podem te ajudar a 

encontrar o foco necessário para estudar, porém, é muito mais comum que elas prejudiquem sua 

produtividade nos estudos. Esses sentimentos podem ser originados em algo concreto. Basta pensar nos 

Medos Reais e Medos Imaginários. Portanto, é muito importante que você domine essas emoções e, para 

isso, existem técnicas que podem te ajudar a diminuir a ansiedade e o medo. 

 

Autoconhecimento 

É importante que você tenha seus objetivos alinhados às suas expectativas. Por isso, pense nos 

seguintes aspectos: 

• De quanto tempo disponho para estudar? 

• De quanto tempo preciso para esse projeto?  

• Meu curso é muito concorrido? 

• Quantos anos, em média, os candidatos estudam para serem aprovados nesse curso? 

 

A partir das respostas que você obtiver, é possível ser mais realista com suas expectativas. 

 

• O ato de estudar é muito similar ao de treinar.  

• Não espere alcançar grandes conquistas com poucas semanas de estudo.  

• O erro faz parte dessa jornada. 

• Não pense que é impossível aprender sobre aquele conceito.  

• Tenha paciência, evolua com seus erros e seja positivo. 
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Quer saber um pouco mais sobre a importância do autoconhecimento? Confira a apresentação abaixo 

do historiador brasileiro Leandro Karnal sobre autoconhecimento. 

 

 

 

Controle a respiração 

Diversos estudos demonstram que tirar a respiração do piloto automático em prol de uma respiração 

mais atenta e controlada pode ser o caminho para aliviar o estresse. 

• A respiração atua sobre o sistema nervoso autônomo, liberando substâncias que alteram o estado 

natural do corpo. 

• Os movimentos de inspiração e expiração corretos irão te acalmar em um momento de estresse. 

• A respiração correta aumenta a oxigenação das células e dos tecidos, ajudando a eliminar toxinas.  

 

No vídeo abaixo, você encontra um excelente exercício de respiração. Não deixe de conferir!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LRBYmsuyFYI
https://www.youtube.com/watch?v=KPma92tfm6w
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Faça autoavaliações 

Uma boa forma de controlar melhor suas emoções é saber como você se comportará diante de 

determinadas situações. Durante os simulados que você fizer, procure reproduzi-los tal como seria na prova 

do Enem. Para isso: 

• Separe o Documento de Identidade e os lanchinhos.  

• Separe a caneta preta para a prova. 

• Avise aos familiares que você não pode ser incomodado.  

• Vá até o final da prova!! 

 

Essa é uma boa forma de conhecer como você irá se comportar durante a prova. E a repetição desse 

exercício irá te ajudar a manter a calma na prova do Enem e a diminuir a ansiedade. Ah!! As dicas abaixo 

também podem te ajudar a diminuir a ansiedade. 

 

Como 

diminuir a 

ansiedade 

• Tome bebidas como o chá de camomila e outras que ajudam 

a acalmar. Cuidado com o excesso. 

• Faça uma pequena caminhada ou use seu deslocamento 

diário para pensar em tarefas complexas. 

• Beba água. 

• Converse com um colega de estudo, em um grupo de 

Facebook ou WhatsApp. 

• Coma um lanchinho, nada daquele hambúrguer monstro. 

• Ouça músicas. O GEP possui uma playlist no Spotify. 

 

Diversos estudos já demonstraram a importância do sono. Existem algumas dicas que podemos 

ressaltar para se ter uma boa noite de sono. 

 

Como dormir 

melhor 

• Crie o hábito de dormir no mesmo horário. 

• Reduza o consumo de estimulantes à noite. 

• Tenha uma cama confortável. 

• Evite ingerir muito líquido antes de dormir. 

• Faça exercícios durante o dia. 

• Evite dormir com o computador, celular ou TV ligados. 

• Um quarto escuro e calmo é muito mais confortável. 

• Não vá dormir depois de um rodízio nem de estomago vazio. 

• Utilize seu relógio biológico para dormir. 
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Exercício 

 

Chegou a hora de controlar o nervosismo, o medo e a ansiedade!! Então, confira o exercício abaixo. 

• Pense em situações relacionadas aos estudos que te deixem preocupado. 

• Anote essas preocupações. Por exemplo, “Será que no dia da prova do Enem vou ter tempo 

suficiente para resolver as questões?”, “Não consegui entender um cálculo em Matemática” ou 

“Será que o tema da redação vai estar mais difícil este ano?”. 

• A partir disso, pense no que você poderia fazer para se sentir mais seguro e confiante em relação 

a essas preocupações. Por exemplo, “Posso me preparar para o tempo de prova fazendo 

simulados”, “Posso ir à monitoria e tirar minha dúvida no cálculo ou, ainda, pedir ajuda a um amigo”, 

“Posso me preparar bastante para a redação, treinando a escrita, adquirindo repertório, lendo 

redações exemplares”. 

• Ponha em prática essas ações. 

• Verifique, semanalmente, se tais práticas têm funcionado.  

• Você também pode conversar com seus amigos e buscar outras soluções. 
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Movimentos nativistas na América portuguesa 

 

Resumo 

 

As revoltas nativistas no Brasil ocorreram principalmente entre o meados do século XVII e o século XVIII, 

contexto em que Portugal adotou uma política de maior  controle em relação a colônia. As revoltas nativistas 

não tinham como objetivo romper com a dominação metropolitana. Ao contrário disso, tinham reivindicações 

pontuais, motivadas pela insatisfação com a adiministração portuguesa da América, ou com questões sociais.  

Cada uma das revoltas teve motivações particulares, no entanto,  podemos  perceber que alguns pontos de 

insatisfação coincidem, como o aumento do preços de produtos básicos e dos impostos ou taxas.  

 

 

Fonte: Reprodução 

 

A Revolta de Beckman levou o nome de seu líder, Manuel Beckman, e foi capitaneada por fazendeiros e 

comerciantes contra a Companhia de Comércio Geral do Maranhão, que monopolizava o comércio na capitania 

desde 1682. Cansados dos altos preços, principalmente da mão de obra escrava, os revoltosos saquearam um 

armazém da companhia, expulsaram os jesuítas (vistos como um problema, pois impediam a exploração da 

mão de obra nativa) e tomaram o poder na capitania em fevereiro de 1684. Portugal reagiu mandando um novo 

governador, a repressão foi intensa e Beckman, seu irmão (Tomás Beckman) e Jorge Sampaio foram 

condenados a forca. 

Outra importa revolta, foi a Guerra dos Emboabas (1708). Os bandeirantes foram os primeiros a chegar 

nas regiões mineras em Minas Gerais, e inclusive é a eles atribuída a descoberta de ouro na região. Com a 

notícia desta descoberta,  aatração de imigrantes de diversas regiões da colônia e  também da metrópole foi 

quase imediata. Os paulistas esperavam exclusividade na extração de ouro, no entanto os imigrantes 
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(chamados por eles de emboabas, em alusão a ideia de que seriam forasteiros) também almejavam a 

explocação. Foi, deste modo, a disputa pela extração do ouro que motivou o conflito. Ao fim da guerra– com a 

vitória dos chamados Emboabas - a coroa implementou um grande sistema de segurança e de impostos na 

região mineradora. 

O desaquecimento do comércio do açúcar foi a principal causadora da Guerra dos Mascates,  em1710. 

Este conflito se  diferencia dos demais uma vez que tem como marca forte sentimento anti-lusitano. Os de 

senhores de engenho de Olinda, econômicamente decadente devido a crise açucareira, detinham o poder 

político em Pernambuco. A Vila de Recife, vinculada a Olinda, econômicamente mais forte, devido  aos mascates 

(nome pejorativo dado dos comerciantes portugueses) desejava poder político e  o controle da capitania. Assim, 

enquanto Olinda declinava e sofria com as consequências das guerras que expulsaram os holandeses, Recife 

enriquecia e se tornou um importante centro comercial, em função de seu porto, considerado um dos melhores 

da colônia. A insatisfação levou a invasão de Olinda à Vila de Recife, iniciando o embate. Para resolvê-lo, a 

metrópole nomeou um novo governador para a capitania e enviou tropas para pôr fim aos conflitos e prender 

os líderes da rebelião. Recife se tornou a sede administrativa da Capitania. 

Através da Revolta de Felipe dos Santos podemos ilustrar um pouco do que era a vida na região aurífera 

de Minas Gerais. Felipe dos Santos foi  um fazendeiro e dono de tropas de mulas para o transporte das 

mercadorias, rico,  homem estava cansado das tributações da coroa sob o ouro e incitou a população contra o 

governo. Os revoltosos tomara Vila Rica em 1720, mas foram convencidos a se render depois de promessas 

do governador. No entanto, o Conde de Assumar traiu os revoltosos e ordenou a invasão da vila por soldados 

portugueses. A revolta foi contida e os líderes foram enforcados. 

O Quilombo dos Palmares foi um dos muitos quilombos da era colonial brasileira e sua origem remonta 

a 1580. Entendido como uma forma de resistência à escravidão, Palmares era o refúgio dos escravos fugitivos 

de engenhos das Capitanias de Pernambuco e da Bahia. Inicialmente, Palmares era povoado por poucos 

quilombolas, no entanto, a guerra contra os holandeses tornou a vigilância colonial fraca e centenas de escravos 

fugiram para constituírem o primeiro núcleo de povoação e vai contar com milhares de habitantes. 

Os habitantes viviam da caça, pesca e coleta de frutas, bem como da agricultura. Além disso, os 

quilombolas produziam artesanatos que eram comercializados com as populações vizinhas. Isso gerava uma 

economia razoavelmente intensa na região do quilombo. 

O primeiro rei de Palmares foi Ganga Zumba, filho de uma princesa do Congo. Sua liderança foi 

fundamental para organizar e resistir aos ataques externos. Posteriormente seria substituído por Zumbi, que se 

tornou símbolo de resistência e é lembrado até os dias atuais. O Quilombo representava a possibilidade de 

conseguir mão de obra, além de representar um perigoso exemplo para os escravos e por este motivo era visto 

como uma ameaça a elite colonial.  Para destruí-lo foram necessárias dezoito campanhas. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-movimentos-nativistas-na-america-portuguesa/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=seculo-xviii
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Exercícios 

 

1. Outra preocupação da coroa foi a de estabelecer limites à entrada na região das minas. Nos primeiros 

tempos da atividade mineradora, a câmara de São Paulo reivindicou junto ao rei de Portugal que somente 

aos moradores da Vila de São Paulo, a quem se devia a descoberta do ouro, fossem dadas concessões 

de exploração do metal. Os fatos se encarregaram de demonstrar a inviabilidade do pretendido, diante 

do grande número de brasileiros, sobretudo baianos, que chegava à região das minas.   
Boris Fausto. História do Brasil. 

A situação descrita no texto levou a ocorrência do conflito conhecido como:    

a) Guerra do Contestado;   

b) Guerra dos Mascates;   

c) Guerra dos Emboabas   

d) Revolta de Felipe dos Santos;   

e) Guerra Guaraníticas. 
 

 

2. São muitas as características que diferenciam a sociedade mineira que se formou a partir da exploração 

do ouro, da sociedade açucareira do Nordeste.   

Qual das mudanças abaixo pode ser relacionada com esta nova sociedade?  

a) Centralização do poder por parte do governo português e surgimento de muitas revoltas contra este 
controle, aparecimento de núcleos urbanos, maior mobilidade social e surgimento de um incipiente 
intercâmbio comercial inter-regional.  

b) Surgimento de uma sociedade democrática baseada no trabalho assalariado com uma crescente 
urbanização e visando à produção para o mercado interno.  

c) Aparecimento de núcleos urbanos, maior mobilidade social, descentralização administrativa por 
parte da coroa portuguesa e fortalecimento do poder dos mineradores e colonos.  

d) Aumento do intercâmbio comercial entre as diversas regiões com a formação do mercado interno, 
democratização das relações entre colônia e metrópole e maior mobilidade econômica, política e 
social.  

e) Surgimento de uma sociedade agrária baseada na policultura e na exploração do trabalho escravo 
visando abastecer os mercados europeus, bem como a metrópole portuguesa e suas colônias na 
Ásia e na África. 
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3. A Portugal, a economia do ouro proporcionou apenas uma aparência de riqueza [...]. Como agudamente 

observou o Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII, o ouro era uma riqueza puramente 

fictícia para Portugal.  
Celso Furtado. Formação econômica do Brasil, 1971. Adaptado. 

A afirmação do texto, relativa à economia do ouro no Brasil colonial, pode ser explicada  

a) pelos acordos diplomáticos entre Portugal e Espanha, que definiam que as áreas mineradoras, 
embora estivessem em território sob domínio português, fossem exploradas prioritariamente por 
espanhóis.  

b) pelas sucessivas revoltas contra os impostos na região das Minas, que paralisavam seguidamente 
a exploração do minério e desperdiçavam a oportunidade de enriquecimento rápido.  

c) pela forte dependência comercial de Portugal com a Inglaterra, que fazia com que boa parte do ouro 
obtido no Brasil fosse transferido para os cofres ingleses.  

d) pela incapacidade portuguesa de explorar e transportar o ouro brasileiro, o que levava a Coroa de 
Portugal a conceder a estrangeiros os direitos de extração do minério.  

e) pelo grande contrabando existente na região das Minas Gerais, que não era reprimido pelos 
portugueses e impedia que os minérios chegassem à Metrópole. 

 

4. Leia o texto a seguir: 
“… Duas coisas são necessárias: a revogação do monopólio e a expulsão dos jesuítas, a fim de se 

recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios; depois haverá tempo de mandar ao 

Rei representantes eleitos e obter a sanção dele.”  

O texto tem relação com uma das revoltas ocorridas antes da Independência do Brasil. A qual revolta o 
texto se refere: 

a) Inconfidência Mineira 

b) Aclamação de Amador Bueno 

c) Revolta de Beckman 

d) Insurreição Pernambucana 

e) Guerra dos Mascates 
 

5. As normas impostas por Portugal, extremamente severas, objetivando o controle da colônia brasileira, 

provocaram diversas rebeliões durante o período colonial, as quais demonstraram a profunda 

insatisfação popular diante da administração portuguesa.   

Entre as diversas rebeliões ocorridas, as de maior preponderância, e que pertenceram ao período colonial, 

são:   

a) A Guerra dos Mascates, a Sabinada, a Guerra do Contestado, a Revolta de Beckman e a Revolta 
Praieira.  

b) A Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, a Conjuração Baiana, a Revolta de Vila Rica e a 
Inconfidência Mineira.  

c) A Guerra dos Emboabas, a Inconfidência Mineira, a Guerra dos Farrapos e a Guerra do Contestado.  

d) A Revolta de Vila Rica, a Inconfidência Mineira, a Cabanagem, a Revolta de Beckman, a Guerra do 
Contestado e a Conjuração Baiana.  

e) A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Balaiada, a Revolta Cisplatina e a Revolta de Vila 
Rica.  
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6. A elevação de Recife à condição de vila; os protestos contra a implantação das Casas de Fundição e 

contra a cobrança de quinto; a extrema miséria e carestia reinantes em Salvador, no final do século XVIII, 

foram episódios que colaboraram, respectivamente, para as seguintes sublevações coloniais: episódios 

que colaboraram, respectivamente, para as seguintes sublevações coloniais: 

a) Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira e Conjura dos Alfaiates. 

b) Guerra dos Mascates, Motim do Pitangui e Revolta dos Malês. 

c) Conspiração dos Suassunas, Inconfidência Mineira e Revolta do Maneta. 

d) Confederação do Equador, Revolta de Felipe dos Santos e Revolta dos Malês. 

e) Guerra dos Mascates, Revolta de Felipe dos Santos e Conjura dos Alfaiates. 
 

 

7. A Guerra dos Emboabas (1707-1709) e a Inconfidência Mineira (1789) foram revoltas ocorridas no Brasil. 

Sobre elas, assinale a alternativa correta: 

a) Ambas tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal e ocorreram na região da mineração. 

b) A primeira e considerada uma revolução separatista e mais radical do que a segunda, tendo ocorrido 
na região de São Paulo e liderada pelos Bandeirantes. 

c) Tanto a primeira como a segunda foram influenciadas pelas ideias iluministas e pela independência 
das Treze Colônias inglesas, mas só a segunda teve êxito nos seus objetivos. 

d) A primeira foi bem-sucedida, garantindo aos paulistas a posse da região da mineração, enquanto a 
segunda foi reprimida pela Coroa portuguesa antes de acontecer. 

e) Ambas ocorreram na mesma região do Brasil, contra a dominação portuguesa na área da 
mineração, no entanto, somente a segunda teve influência das ideias iluministas europeias. 

 

 

8. "A confrontação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a assumir a forma de uma contenda 

municipal, de escopo jurídico-institucional, entre um Recife florescente que aspirava à emancipação e 

uma Olinda decadente que procurava mantê-Io numa sujeição irrealista. Essa ingênua fachada 

municipalista não podia, contudo, resistir ao embate dos interesses em choque. Logo revelou-se o que 

realmente era, o jogo de cena a esconder uma luta pelo poder entre o credor urbano e o devedor rural." 
Evaldo Cabral de Mello. A fronda dos mazombos, São Paulo, Cia. das Letras, 1995, p. 123. 

O autor refere-se: 

a) ao episódio conhecido como a Aclamação de Amador Bueno. 

b) à chamada Guerra dos Mascates. 

c) aos acontecimentos que precederam a invasão holandesa de Pernambuco. 

d) às consequências da criação, por Pombal, da Companhia Geral de Comércio de Pernambuco. 

e) às guerras de Independência em Pernambuco. 
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9. A Guerra dos Emboabas, a dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, verificadas nas primeiras décadas do 

século XVIII, podem ser caracterizadas como: 

a) movimentos isolados em defesa de ideias liberais, nas diversas capitanias, com a intenção de se 
criarem governos republicanos; 

b) movimentos de defesa das terras brasileiras, que resultaram num sentimento nacionalista, visando 
à independência política; 

c) manifestações de rebeldia localizadas, que contestavam alguns aspectos da política econômica de 
dominação do governo português; 

d) manifestações das camadas populares das regiões envolvidas, contra as elites locais, negando a 
autoridade do governo metropolitano. 

e) manifestações separatistas de ideologia liberal contrárias ao domínio português. 
 

 

10. Chefes indígenas de povos situados no que hoje corresponde aos litorais sul do Rio de Janeiro e norte de 

São Paulo promoveram, entre 1554 e 1567, a mobilização que ficou conhecida como Confederação dos 

Tamoios. Os vários povos tupinambá reuniram-se em torno de seus chefes anciãos (“Tamuya”) e 

promoveram um levante contra a escravidão e as violências promovidas pelos colonizadores 

portugueses. O ponto de partida da revolta foi a aliança selada entre portugueses e índios guaianazes 

para a escravização das populações tupinambá.  

 

Esta estratégia de colonização: 

a) permitiu a cooptação de lideranças indígenas, inclusive entre os tupinambá, o que impediu a criação 

da confederação.    

b) era ineficiente dada a intervenção de outras potências europeias, como no caso dos franceses, que 

incentivaram a união dos tupinambá.    

c) foi mal sucedida em função da unidade política e territorial dos povos tupinambá, que facilitou a 

defesa contra as investidas portuguesas.    

d) assemelhava-se àquela adotada na África desde o século XV, de promoção de guerras entre os 

nativos para facilitar a aquisição de escravos.    

e) abriu espaço para a criação de alianças políticas entre povos indígenas, resultando na formação de 

estruturas governamentais unificadas.    
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Gabarito 

 

1. C 

Os bandeirantes entraram em conflito com os recém chegados, disputando o controle sobre a região 

mineradora.  

 

2. A 

O  governo centralizou a administração para controlar melhor as zonas auríferas, a classe urbana também 

surgia nessa região, e o maior controle da coroa portuguesa potencializou às revoltas naquela região. 

 

3. C 

A submissão comercial de Portugal pelos ingleses fez com que o ouro extraído no Brasil fosse transferido 

para os cofres ingleses. 

 

4. C 

Uma das motivações da revolta foi a p falta de mão de obra escrava na região. Os escravos fornecidos pela 

Companhia eram insuficientes para as necessidades dos proprietários rurais. Uma solução seria a 

escravização de indígenas, porém os jesuítas eram contrários. 

 

5. B 

As revoltas elencadas na alternativa ocorrem no Período Colonial, possuindo caráter nativista ou 

separatista. 

 

6. E 

Cada um sua particularidade, as revoltas tinham descontentamentos com medidas tomada pela coroa 

portuguesa ou com a situação político-social de sua respectiva região. 

 

7. E 

Realizando uma interessante comparação entre duas revoltas acontecidas em Minas Gerais, a questão 

mostra bem o limite das revoltas daquela época. Apesar de irem contra as intervenções portuguesas na 

região, nenhuma delas esteve interessada em busca ou, ao menos, ensaiar o processo de independência 

do Brasil. Além disso, como diferenciação principal, vemos que a Inconfidência Mineira foi ideologicamente 

influenciada pelo ideário iluminista.  

 

8. B 

Fazendo uma rápida leitura do documento exposto, observamos que a narrativa trata do embate 

envolvendo as cidades de Pernambuco e Olinda. De um lado, Recife crescia por meio do desenvolvimento 

das atividades comerciais e, do outro, a cidade de Olinda vivia as voltas com os problemas gerados pela 

decadência da economia açucareira. Na medida em que buscava sua autonomia política, Recife acabou 

despertando o temor dos fazendeiros de Olinda que deviam empréstimo aos comerciantes recifenses.  

 

9. C 

Nos três movimentos situados, observamos a deflagração de movimentos que questionavam 

características e medidas pontuais da administração colonial portuguesa. Sob tal aspecto, nenhum desses 

eventos históricos advogava em favor da extinção do pacto colonial, mas apenas a revisão de alguns 

aspectos que contrariavam os interesses dos envolvidos. 

 

 



 
 

 

 

8 

História 
 

10. D 

Essa estratégia foi utilizada para facilitar o domínio e a exploração portuguesa. 
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Os impactos do iluminismo na América Portuguesa 

 

Resumo 

 

As ideias Iluministas não tiveram impacto somente na Europa. Elas se estenderam à América e 

influenciaram movimentos de contestação à dominação colonial,  assim como alteraram aspectos da própria 

política metropolitana, a exemplo da atuação de Marquês de Pombal,  ministro do rei de Portugal, D. José I 

 

Período Pombalino 

Pombal é considerado um déspota esclarecido, ou seja,  Inspirado pelas noções de razão e progresso 

Iluministas, empreendeu medidas que procuravam aprimorar o aparelho administrativo e a economia 

portuguesa.  Para solucionar a deficitária economia de seu país (que enfrentava problemas desde o Tratado de 

Methuen, o conhecido Tratado de Panos e Vinhos), o novo ministro combinou ações que reforçavam as práticas 

mercantis e dinamizavam o funcionamento da administração metropolitana.  

Com o objetivo de ampliar as atividades econômicas no Brasil, ele determinou a criação de companhias 

de comércio no Grão-Pará, Paraíba e Pernambuco, que tinha monopólio do comércio colonial. Na região norte, 

estimulou a ampliação das plantações de algodão que poderiam atender à crescente demanda oriunda da 

Inglaterra que, vale lembrar, passava por sua Revolução Industrial. Na região das minas, os mecanismos de 

controle e cobrança foram reforçados e houve a criação da derrama, uma cobrança compulsória feita sobre os 

impostos atrasados dos mineradores em que, em muitos casos, eles tinham suas residências invadidas pelas 

forças metropolitanas. 

No que diz respeito aos jesuítas, Pombal iniciou uma perseguição por achar que estes causavam sério 

prejuízo tanto em Portugal como no Brasil. Na visão do marquês, o predomínio jesuíta na educação portuguesa 

impedia o desenvolvimento de uma mentalidade modernizadora. No Brasil, a sua influência junto aos índios, a 

produção de riqueza realizada no interior das missões e os conflitos contra os colonos (como a Guerra 

Guaranítica, de 1750, que comentamos nos materiais anteriores) ameaçavam a autoridade metropolitana. É 

importante perceber que essas ideias estão em muito relacionadas à concepção Iluminista, muito embora não 

questionassem o domínio da metrópole em relação a colônia, ao contrário disso, Pombal buscou reforçar os 

monopólios metropolitanos, denotando certa ambiguidade.  

 

Conjuração Mineira (1789) 

Este emancipacionista é o mais lembrado quando falamos de influência Iluminista nas américas. 

Inspirada na  independência dos Estados Unidos, que também teve sua influência das concepções ilumistas, o  

movimento queria a emancipação em relação à Portugal.  A principal motivação da revolta era  a execução da 

derrama, imposto criado por Marquês de Pombal na região aurífera, assim como a proibição do 

desenvolvimento de manufaturas no Brasil, determinada pelo alvará de 1785. 
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O movimento tinha forte participação das elites e entre os principas objetivos das revoltosos, eram:  

Obter a independência do Brasil em relação a Portugal; Implantar uma República no Brasil;  Liberar e 

favorecer a implantação de manufaturas no Brasil; Criação de uma universidade pública em Vila Rica. No 

entanto, havia uma divergência fundamental entre os inconfidentes, uma parte deles defendia o fim da 

escravidão, enquanto outra temia a participação dos ex-escravos na política após a tomada do poder, assim o 

movimento não era consistente nesse ponto. 

O movimento foi delatado por Joaquim Silvério dos Reis ao governador da província, em troca do perdão 

de suas dívidas com o governo. Os inconfidentes foram presos e condenados. Enquanto Tiradentes foi 

enforcado e teve seu corpo esquartejado, os outros foram exilados na África. 

 

Conjuração Baiana (1798) 

O movimento baiano de 1798 foi único dentre os movimentos emancipacionistas no Brasil colonial, a 

participação das camadas mais pobres da sociedade, principal fator da diferenciação deste movimento. A 

participação de ex-escravos e escravos, além de pobres livres como alfaiates e militares de baixa patente foi 

determinante para as ideias do movimento, vemos que até mesmo o líder Cipriano Barata era parte da classe 

média de Salvador e não da elite como na Conjuração Mineira. 

As ideias do movimento em alguma medidas eram parecidas com a dos mineiros, além da liberdade 

comercial os baianos eram republicanos. No entando, adotaram uma posicão em favor do abolicionismo, 

principal diferença entre os dois movimentos. Isso é causado pelo perfil social dos participantes.  

Um dos integrantes do movimento, o ferreiro José da Veiga, delatou o movimento para o governador, 

relatando o dia e a hora em que aconteceria.  O governo baiano organizou as forças militares para acabar com 

o movimento, antes que a revolta ocorresse. Vários revoltosos foram presos. Muitos foram expulsos do Brasil, 

porém quatro foram executados. Vemos, deste modo,  as diferenças nas punições, já que  às empreendidas 

aos revoltsos baianos foi mais rígida do  que às adotadas em Minas Gerais. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-os-impactos-do-iluminismo-na-america-portuguesa/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=seculo-xviii
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Exercícios 

 

1. Ao contrário do que se verificou na monarquia absolutista francesa do século XVIII, houve diversos 

Estados absolutistas nos quais os respectivos monarcas e seus ministros tentaram de alguma forma 

pôr em prática certos princípios da Ilustração, sem abrir mão, é claro, do próprio absolutismo – tal foi, 

em essência, o absolutismo ilustrado.  
Francisco José Calazans Falcon, Despotismo Esclarecido 

O rei D. José I e seu primeiro ministro Sebastião José de Carvalho e Melo – futuro marquês de Pombal, 

são considerados os representantes do despotismo esclarecido em Portugal.  Acerca do chamado 

período pombalino, é correto afirmar que:  

a) Se reorganizaram as estruturas administrativas por meio da recriação das Câmaras Municipais e do 
restabelecimento do poder dos donatários.  

b) Houve a criação de companhias de comércio na colônia e estabeleceu-se a cobrança de 100 arrobas 
anuais de ouro para Minas Gerais.  

c) Se criou um tributo exclusivo para o ouro – quinto – com a intenção de evitar o contrabando e 
aumentar a arrecadação do fisco português.  

d) Por meio de uma legislação específica, ampliou-se o poder da nobreza portuguesa, além da 
distribuição de cargos públicos e de pensões vitalícias.  

e) O Brasil obteve ganhos, como o direito de comercializar diretamente com as colônias portuguesas 
na África, o que significou o fim do pacto colonial.  

 
 

2. O chamado “despotismo esclarecido” tem entre as caracterizações que mais se lhe apontam a de que 

patrocinava políticas de reforma das estruturas administrativas nacionais, no sentido de racionalizá-las. 

Neste sentido, a América Portuguesa, sob o governo do “déspota” Pombal, foi objetivo de ampla reforma 

de suas estruturas administrativas, de que podemos tomar como exemplos as indicações abaixo, exceto 

a:  
a) Reestruturação do antigo estado do Grão-Pará e Maranhão;  

b) Laicização das escolas, exemplificada na criação das “aulas régias”;  

c) Instalação da Capitania do Piauí;  

d) Extinção do padroado régio, para ele um resquício medieval incompatível com o “século das luzes”;  

e) Criação das seis primeiras municipalidades piauienses (depois de Oeiras) com o objetivo de 
estender o domínio luso para o sertão. 

 

3. Após a morte de D. João V, em 1750, ascendeu como ministro Sebastião José de Carvalho Melo, futuro 

Marquês de Pombal. A administração pombalina destacou-se pela: 

a) aproximação diplomática com o reino espanhol, em nome do interesse comum, contendo os abusos 
ingleses. 

b) adoção da escolástica, promovendo o desenvolvimento científico. 

c) valorização da gramática normativa portuguesa, resgatando o prestígio do latim. 

d) distensão do despotismo esclarecido, afirmando uma administração política e econômica liberal. 

e) redefinição da estrutura do ensino português, implementando o financiamento estatal. 
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4. Entre as mudanças operadas no Brasil pela intervenção do Marquês de Pombal estão a/o:  
a) Criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, a exploração direta das minas de diamante 

e o incentivo à ampliação dos colégios jesuíticos;  

b) Expulsão da Companhia de Jesus, a extinção das capitanias hereditárias e a redução dos impostos 
coloniais;  

c) Exploração direta das minas de diamante, a extinção da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão 
e a criação do Estado do Maranhão;  

d) Apoio e financiamento da Companhia de Jesus, a redução de impostos coloniais e a extinção da 
Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão;  

e) A  expulsão da Companhia de Jesus e a criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão.  

 

5. "Animai-vos povo bahiense!" Na manhã de 12 de agosto de 1798 as paredes das igrejas de Salvador, a 

antiga capital, apareceram com manuscritos que diziam: "Está para chegar o tempo em que todos 

seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais"   
Màrio Schmidt, Nova Crítica do Brasil 500 anos de História Mal contada. 

O movimento citado teve como objetivo fundamental a independência nacional, foi liderado pelas 

camadas médias e populares e caracterizou-se por propostas sociais radicais. A influência externa mais 

destacada, a influência ideológica e a causa local desse movimento foram, respectivamente   

a) Revolução Francesa; Iluminismo; crise abastecimento.   

b) Independência Americana; Iluminismo; crise abastecimento.   

c) Revolução Francesa; Liberalismo; crise abastecimento.   

d) Independência Americana; iluminismo; crise mineração.  

e) Revolução Francesa; iluminismo; crise mineração.   

 

6. “Os conspiradores defendiam a proclamação da República, o fim da escravidão, o livre comércio 

especialmente com a França, o aumento do salário dos militares, a punição de padres contrários à 

liberdade. O movimento não chegou a se concretizar, a não ser pelo lançamento de alguns panfletos e 

várias articulações. Após uma tentativa de se obter apoio do governador da Bahia, começaram as prisões 

e delações. Quatro dos principais acusados foram enforcados e esquartejados. Outros receberam penas 

de prisão ou banimento.”   
FAUSTO, Boris. História do Brasil. 2 ed. São Paulo: Ed. USP, 1995, p. 119. 

Assinale a alternativa que explica corretamente a extrema severidade das penas aplicadas aos líderes da 

Conjuração dos Alfaiates:  

a) As origens sociais das principais lideranças e o radicalismo das propostas revolucionárias exigiam 
da Coroa portuguesa um castigo exemplar.  

b) A participação de elementos estrangeiros, franceses principalmente, na liderança do movimento foi 
o principal fato que provocou a ira dos portugueses.  

c) Os tribunais portugueses suspeitavam das ligações dos alfaiates com os revolucionários franceses 
temendo a implantação do regime do Terror no Brasil.  

d) O absolutismo monárquico português aplicava as penas conforme as vontades da rainha D. Maria 
I, cuja  doença a fazia ver traição e revolta em qualquer agitação social.  
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7. A nova política colonial posta em prática na administração do Marquês de Pombal – Primeiro Ministro 

do Rei D. José I (1750-1777) – no Brasil caracterizou-se:  
a) Pela formação de companhias privilegiadas com o monopólio do comércio colonial e pela 

centralização da administração.  

b) Pelo investimento na expansão da lavoura de café no Nordeste e de algodão no Sudeste visando 
aumentar os rendimentos da Coroa.  

c) Pelo estímulo ao desenvolvimento de manufaturas de tecido nas áreas não-propícias ao 
desenvolvimento da agricultura.  

d) Pela doação de capitanias privilegiadas no Sul e o estímulo às iniciativas privadas na colonização.  

e) Pelo apoio à ação dos missionários jesuítas no Maranhão e no Vale do Rio Amazonas. 
 

8. Companhias de Comércio no século XVIII tiveram importância para o funcionamento da economia 

colonial no Brasil. Essas companhias:  

a) conseguiram livrar a cultura do algodão da crise do século XVIII.  

b) criaram condições para a recuperação do comércio do ouro em Minas.  

c) permaneceram atuantes durante as primeiras décadas do século XIX. 

d) correspondiam aos interesses políticos atuantes do Marquês de Pombal.  

e) foram financiadas por capitais ingleses e holandeses desde o século XVI. 

 

9. "A falta de consistência ideológica não invalida o significado (...) do movimento. Era um sintoma da 

desagregação do Império português da América. A Coroa portuguesa bem o sentiu e tentou, por um 

castigo exemplar (1792), deter a marcha do processamento histórico e impedir, pelo terror, que seus 

domínios seguissem o exemplo da América inglesa. Refletia, por outro lado, os impulsos de um povo que 

tomava consciência de sua realidade, suas particularidades e suas possibilidades. Esse sentido foi 

nacionalista."  
O texto descreve uma realidade que pode ser associada à:  

a) Inconfidência Mineira.  

b) Guerra dos Farrapos.  

c) Guerra dos Emboabas.  

d) Revolução Pernambucana,  

e) Confederação do Equador, 
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10. O texto abaixo é um fragmento de uma das proclamações fixadas em lugares públicos da cidade de 

Salvador pelos líderes da Conjuração Baiana de 1798:  
“O poderoso e magnífico povo bahinense republicano desta Cidade da Bahia Republicana (…) ordena, 

manda e quer que para o futuro seja feita nesta cidade e seu termo a sua revolução para que seja 

exterminado para sempre o péssimo jugo reinavel da Europa…”  
citado por Inês Inácio e Tânia de Luca. Documentos do Brasil colonial. SP: Ática, 1993. p. 167–168 

Comparando a Conjuração Baiana com a Mineira de 1789, pode-se afirmar que:  

a) A Inconfidência Baiana teve um conteúdo político republicano enquanto a Mineira, liderada por 

poetas e intelectuais, tendia à monarquia.  

b) A Inconfidência Baiana ao contrário da Mineira, contou com grande participação popular e contestou 

abertamente a escravidão.  

c) A Inconfidência Baiana foi reformista, propondo reformas favoráveis ao povo, a Mineira foi mais 

radical e revolucionária.  

d) Os tributos cobrados pela Metrópole foram essenciais à eclosão do movimento na Bahia, o mesmo 

não ocorrendo na rica Minas Gerais.  

e) A Inconfidência Mineira planejava libertar o Brasil do domínio português, a Baiana preocupava-se 

com a independência da Bahia.  
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Gabarito 

 

1. B 

Uma das principais medidas de Pombal foi a instituição de novos impostos, para solucionar a crise 

econômica portuguesa. 

 

2. D 

As reformas pombalinas não abalaram o regime do padroado régio, que só terminou com a Proclamação 

da República (1889), tornando o Estado brasileiro oficialmente laico. 

 

3. E 

Marquês de Pombal empreendeu uma série de medidas interessadas em modernizar a estrutura político-

administrativa do Império Português. Nesse sentido, modernizou e financiou as instituições de ensino do 

país com o objetivo de criar uma leva de indivíduos que estivesses preparados para assumir vários cargos 

públicos que se mostravam essenciais no projeto de modernização empreendido por esse estadista. 

 

4. E 

Em 1755 e 1759, foram criadas, respectivamente, a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e 

Maranhão e a Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba, empresas monopolistas 

destinadas a dinamizar as atividades econômicas no Norte e Nordeste da colônia. Na região mineira, 

Pombal instituiu a derrama em 1765, com a finalidade de obrigar os mineradores a pagarem os impostos 

atrasados. 

 

5. A 

O movimento, ocorrido na Bahia, tinha caráter separatista. 

 

6. A 

Podemos afirmar, inclusive, que as sentenças variavam de acordo com a cama social a qual o indivíduo 

pertencia. 

 

7. A 

Tais medidas tinha como objetivo ampliar os recursos transferidos a metrópole, para solucionar a crise 

econômico portuguesa. 

 

8. D 

As companhias e o monopólio do comércio colonial tinham como objetivo  restaurar a situação econômica 

de Portugal. 

 

9. A 

A conjuração mineira foi um dos mais importantes movimentos emancipacionistas da história colonial. 

 

10. B 

As camadas sociais participantes de cada um dos movimentos, assim, como a questão da escravidão são 

as principais diferenças entre a Conjuração Mineira e a Bahia. Enquanto na Bahia o movimento tinha caráter 

mais popular e defendia a abolição, em Minas Gerais havia forte participação das elites e não se levantava 

a bandeira da escravidão.  
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Romantismo: poesia da 1ª geração 

 

Resumo 

 

O romantismo 

A primeira geração romântica é caracterizada como Nacionalista ou Indianista e tinha o intuito de despertar o 

sentimento de amor à pátria, uma vez que, após tantos anos de Brasil-Colônia, era necessário implantar um 

apego à terra tupiniquim e valorizar as belezas e os valores da região, ainda que de forma idealizada. Além disso, 

a imagem do índio é resgatada como a representação do herói nacional. 

 

Contexto histórico 

O contexto histórico da primeira geração é marcado pela transição do Brasil-Colônia para o Brasil-Império. Em 

1822, com a Independência do Brasil, após tantos anos de o país vivendo como colônia, fez-se necessário criar 

uma arte vinculada às nossas raízes nacionais. Os principais acontecimentos e influências que marcam esse 

período são: 

 

• Instalação da Corte Portuguesa no Brasil (1808); 

• Abertura dos Portos; 

• Chegadas das missões estrangeiras (científicas e culturais); 

• Revolução Industrial; 

• Era Napoleônica; 

• Revolução Francesa. 

 

 

Principais características do romantismo 

Veja abaixo os principais aspectos sobre a escola romântica: 

• Amor platônico por parte do eu lírico pela amada; 

• Idealização amorosa; 

• Sentimento nacionalista, culto à pátria; 

• Fuga à realidade; 

• Índio abordado de forma superficial, salvador da pátria; 

• Linguagem subjetiva; 

• Maior liberdade formal; 

• Vocabulário mais simples; 

• Natureza mais real, deixa de ser plano de fundo e interage com o eu lírico. 
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Na poesia, os nomes que mais se destacam são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. 

 

 
Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-6qfimEyOheE/UXE1SEhq-SI/AAAAAAAAG1o/nMx4QUKP-oI/s1600/%C3%ADndio.jpeg 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-romantismo-poesia-1-geracao/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=romantismo
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Exercícios 

 

1. "O indianismo dos românticos [...] denota tendência para particularizar os grandes temas, as grandes 
atitudes de que se nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local, tratando-as como próprias 
de uma tradição brasileira." 

Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira 

 Considerando-se o texto acima, pode-se dizer que o indianismo, na literatura romântica brasileira: 

a) procurou ser uma cópia dos modelos europeus. 

b) adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus. 

c) ignorou a literatura ocidental para valorizar a tradição brasileira. 

d) deformou a tradição brasileira para adaptá-la à literatura ocidental. 

e) procurou adaptar os modelos europeus à realidade local. 

  

 

2. A natureza, nessa estrofe: 

“Do tamarindo a flor abriu-se, há pouco, 

Já solta o bogari mais doce aroma! 

Como prece de amor, como estas preces, 

No silêncio da noite o bosque exala.” 

Gonçalves Dias 

  

Obs.: tamarindo = árvore frutífera; o fruto dessa mesma planta 

bogari = arbusto de flores brancas 

  

a) é concebida como uma força indomável que submete o eu lírico a uma experiência erótica instintiva. 

b) expressa sentimentos amorosos. 

c) é representada por divindade mítica da tradição clássica. 

d) funciona apenas como quadro cenográfico para o idílio amoroso. 

e) é recriada objetivamente, com base em elementos da fauna e da flora nacionais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Canção do exílio 
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Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá;  

As aves, que aqui gorjeiam,  

Não gorjeiam como lá. 

  

Nosso céu tem mais estrelas,  

Nossas várzeas têm mais flores,  

Nossos bosques têm mais vida,  

Nossa vida mais amores. 

  

Em  cismar, sozinho, à noite,  

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

  

Minha terra tem primores,  

Que tais não encontro eu cá;  

Em cismar sozinho, à noite 

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

  

Não permita Deus que eu morra,  

Sem que eu volte para lá;  

Sem que disfrute os primores  

Que não encontro por cá;  

Sem qu'inda aviste as palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

DIAS, G. Poesia e prosa completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1998. 

  

Gonçalves Dias consolidou o romantismo no Brasil. Sua “Canção do exílio” pode ser considerada 

tipicamente romântica porque: 

a) apoia-se nos cânones formais da poesia clássica greco-romana; emprega figuras de ornamento, até 

com certo exagero; evidencia a musicalidade do verso pelo uso de aliterações. 

b) exalta terra natal; é nostálgica e saudosista; o tema é tratado de modo sentimental, emotivo. 

c) utiliza-se do verso livre, como ideal de liberdade criativa; sua linguagem é hermética, erudita; glorifica 

o canto dos pássaros e a vida selvagem. 

d) poesia e música se confundem, como artifício simbólico; a natureza e o tema bucólico são tratados 

com objetividade; usa com parcimônia as formas pronominais de primeira pessoa. 

e) refere-se à vida com descrença e tristeza; expõe o tema na ordem sucessiva, cronológica; utiliza-se 

do exílio como o meio adequado de referir-se à evasão da realidade. 

4. Releia “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias (exercício 3) e em seguida leia o texto abaixo. 
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 TEXTO II 

Canto de regresso à Pátria 

  

Minha terra tem palmares 

Onde gorjeia o mar 

Os passarinhos daqui 

Não cantam como os de lá 

  

Minha terra tem mais rosas 

E quase tem mais amores 

Minha terra tem mais ouro 

Minha terra tem mais terra 

  

Ouro terra amor e rosas 

Eu quero tudo de lá 

Não permita 

Deus que eu morra 

Sem que volte para lá 

  

Não permita Deus que eu morra 

Sem que volte pra São Paulo 

Sem que eu veja a rua 15 

E o progresso de São Paulo 

 ANDRADE, O. Cadernos de poesia do aluno Oswald. São Paulo: Círculo do Livro. s/d. 

  

Os textos escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético: a 

paisagem brasileira entrevista a distância. Analisando-os, conclui-se que: 

a) o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, e o tom de que se 

revestem os dois textos. 

b) a exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem tropical 

realçada no texto A. 

c) o texto B aborda o tema da nação, como o texto A, mas sem perder a visão crítica da realidade 

brasileira. 

d) o texto B, em oposição ao texto A, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. 

e) ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. 
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5. O homem de todas as épocas se preocupa com a natureza. Cada período a vê de modo particular. No 

Romantismo, a natureza aparece como: 

a) um cenário cientificamente estudado pelo homem; a natureza é mais importante que o elemento 

humano. 

b) um cenário estático, indiferente; só o homem se projeta em busca de sua realização. 

c) um cenário sem importância nenhuma; é apenas pano de fundo para as emoções humanas. 

d) confidente do poeta, que compartilha seus sentimentos com a paisagem; a natureza se modifica de 

acordo com o estado emocional do poeta. 

e) um cenário idealizado, onde todos são felizes e os poetas são pastores. 

 

 

6. "Cantor das selvas, entre bravas matas 

Áspero tronco da palmeira escolho, 

Unido a ele soltarei meu canto, 

Enquanto o vento nos palmares zune, 

Rugindo os longos, encontrados leques." 

  

Os versos acima, de Os Timbiras, de Gonçalves Dias, apresentam características da primeira geração 

romântica: 

a) apego ao equilíbrio na forma de expressão; presença do nacionalismo, pela temática indianista e 

pela valorização da natureza brasileira. 

b) resistência aos exageros sentimentais e à forma de expressão subordinada às emoções; visão da 

poesia a serviço de causas sociais, como a escravidão. 

c) expressão preocupada com o senso de medida; "mal do século"; natureza como amiga e confidente. 

d) transbordamento na forma de expressão; valorização do índio como típico homem nacional; 

apresentação da natureza como refúgio dos males do coração. 

e) expressão a serviço da manifestação dos estados de espírito mais exagerados; sentimento 

profundo de solidão. 
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7. O indianismo de nossos poetas românticos é: 

a) uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva; o índio como elemento étnico da 

futura raça brasileira. 

b) um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a instalação da capitania de 

São Vicente. 

c) um modelo francês seguido no Brasil; uma necessidade de exotismo que em nada difere do modelo 

europeu. 

d) um meio de eternizar liricamente a aceitação, pelo índio, da nova civilização que se instalava. 

e) uma forma de apresentar o índio como motivo estético; idealização com simpatia e piedade; 

exaltação da bravura, do heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. 

  

 

8. Sabiá  
Vou voltar 

Sei que ainda vou voltar 

Para o meu lugar 

Foi lá e é ainda lá 

Que eu hei de ouvir  

Uma sabiá 

 

Vou voltar 

Sei que ainda vou voltar 

Vou deitar à sombra de uma palmeira 

Que já não há 

Colher a flor que já não dá 

E algum amor talvez possa espantar 

As noites que eu não queria 

E anunciar o dia 

 

Vou voltar 

Sei que ainda vou voltar 

Não vai ser em vão 

Que fiz tantos planos de me enganar 

Como fiz enganos de me encontrar 

Como fiz estradas de me perder 

Fiz de tudo e nada de te esquecer (...) 

Tom Jobim  e Chico Buarque 

A canção “Sabiá” é apenas uma das inúmeras releituras e citações que o poema de Gonçalves Dias, 

“Canção do Exílio” recebeu a partir do Modernismo. Esse poeta pertenceu à 1ª geração do Romantismo 

Brasileiro. Nas opções abaixo, assinale a única que não apresenta características desse estilo de época. 

a) Nacionalismo, onde a exaltação da pátria somente enaltece as qualidades 

b) Exaltação da natureza 

c) Sentimentalismo e religiosidade 

d) Indianismo 

e) Conceptismo (jogo de ideias) e cultismo (jogo de palavras) 
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9. Contemporâneo de Manuel Antônio de Almeida, Gonçalves Dias escreveu, em um de seus poemas: 
 

No meio das tabas de amenos verdores, 

Cercada de troncos - cobertos de flores, 

Alteiam-se os tetos d’altiva nação (...) 

  

Assinale a afirmação correta sobre o poeta.  

a) Sua poesia indianista expressa concepção lírica e épica das nossas origens, reafirmando, no Brasil, 

os propósitos nacionalistas do Romantismo. 

b) O embate entre o bem e o mal, típico tema romântico, assume para ele a forma da luta do oprimido 

contra o opressor, o que lhe permitiu uma visão ampla e humana do escravo. 

c) Sua poesia confessional, ao gosto do público médio de seu tempo, alia, de maneira singela, a 

natureza e os sentimentos, como se vê nos versos citados. 

d) Sua concepção de arte deu origem a poemas em que a linguagem verbal busca reproduzir objetiva 

e realisticamente objetos decorativos, como um vaso chinês ou uma estátua grega. 

e) Em seus poemas, perde-se o rigor parnasiano, e o intenso trabalho com a sonoridade busca a 

liberação dos sentidos, “cárcere das almas”, que impede o acesso ao Nirvana. 

 

 

10. São características da primeira geração do Romantismo brasileiro, exceto: 

a) Exaltação da natureza e da liberdade. 

b) Indianismo. 

c) Nacionalismo ufanista. 

d) Brasileirismo (linguagem). 

e) Egocentrismo e individualismo. 
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Gabarito 

 

1. E  
Apesar de ser um movimento que tinha tendências nacionalistas e de valorização à pátria, o indianismo 

romântico europeizava o índio brasileiro, porque a arte daquela época ainda era moldada pelas vertentes 

europeias. 

 

2. B 
Característica típica dos românticos era utilizar a natureza como elemento expressivo dos sentimentos do 

eu-lírico.  

 

3. B 
A alternativa B expressa as características românticas contidas na música. Há um forte sentimento de 

saudade e uma ânsia por voltar para a terra natal que é hiperbolicamente melhor do que as terras de exílio. 

 

4. C  
O texto de Gonçalves Dias é idealizado e romântico. O texto 2, de Oswald de Andrade, é modernista e 
apresenta uma visão mais crua da realidade brasileira. 

 

5. D 
A natureza era elemento recorrente nas poesias românticas, porque os poetas a modificavam de acordo 
com seus estados emocionais.  

 
6. A 

A própria alternativa se justifica, por apresentar as características da primeira fase romântica. 
 

7. E 
A própria alternativa se justifica ao apresentar como e por qual razão o índio tornou-se símbolo para a 
primeira geração romântica. 

 
8. E 

São características da arte barroca. 
 

9. A  

A alternativa se justifica, mostrando característica indianista-nacionalista marcante da primeira geração 

romântica.  

 

10. E  
A primeira geração estava com a ideia de exaltar a pátria e a identidade nacional, logo seria incoerente 

apresentar característica egocêntrica e individualista (que são características da 2ª geração).  
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Função quadrática: definição e fómula quadrática, intersecções com 

os eixos coordenados 
 

Resumo 

 

A exemplo da função de 1º grau, existem muitos problemas práticos que podem ser resolvidos com auxílio da 

função quadrática. 

Exemplo: 

 
A figura ao lado mostra um terreno com 20 metros de lado, onde forma retirados: de cada canto superior um 

quadrado de lado x metros e de cada canto inferior um retângulo de lados 12 metros e x metros para construção 

de um estacionamento (área hachurada). Obtenha a área da figura hachurada. 

Área do terreno = 20 . 20 = 400 m2 

Área quadrado superior = x . x = x2 

Área retângulo inferior = 12. x = 12x 

Área hachurada em função de x será: y = 400 – 2(12x) – 2 (x2)  

Portanto:  

A função definida acima é um exemplo de função quadrática. 
 
 

 

Definimos então, função quadrática ou função polinomial do 2º grau, como qualquer função f definida pela lei: 

f(x) = ax2 + bx + c, em que a, b e c são números reais e a≠0.  

 
Raízes da função do 2º grau (zeros da função) 
Chama-se zeros ou raízes da função do 2º grau , os números reais x tais que f(x)= 0. Então as raízes da função, 

são as soluções da equação de 2º de segundo grau ax2 + bx + c = 0, as quais são dadas pela chamada Fórmula 

de Bháskara:  

 
Uma notação importante é que b²-4ac também é chamado de delta ou Δ. Repare que na equação existem dois 

sinais antes da raiz sendo um positivo e o outro negativo, por isso existe a possibilidade de existirem duas raízes. 

As raízes são descobertas quando igualamos a função a zero, se chamarmos as raízes de x1 e x2 os pares 

ordenados serão (x1,0) e (x2,0). Sobre este delta é importante saber que: 

y = -2x2  - 24x + 400 
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Se Δ>0, a função terá duas raízes reais e distintas. 

Se Δ=0, a função terá duas raízes reais e iguais. 

Se Δ<0, a função não terá raiz real. 

Exemplo: Seja a função x²+2x-3=0. O Δ vale 16 logo a função terá duas raízes reais distintas. A raiz de Δ será 

igual a 4. Assim,  . -3 e 1 são as raízes. 

 
O coeficiente c é onde a função intercepta, “corta” o eixo y, pois quando o x=0 a equação fica y=a.0² +b.0 + c → 

y = c.  

Dessa forma o par ordenado é (0,c), semelhante ao que acontece na função do primeiro grau. 

 

 

 

 

As interseções de uma parábola com o eixo x são justamente as suas raízes.  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-funcao-quadratica-definicao-e-formula-quadratica-interseccoes-com-os-eixos-coordenados/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios 

 

1. Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, 

R$ 300,00. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o 

preço seja reduzido, de acordo com a equação q = 400 – 100p, na qual q representa a quantidade de pães 

especiais vendidos diariamente e p, o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente 

da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a 

quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária 

na venda desse produto. 

O preço p, em reais, do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo 

a) R$ 0,50 ≤ p < R$ 1,50 

b) R$ 1,50 ≤ p < R$ 2,50 

c) R$ 2,50 ≤ p < R$ 3,50 

d) R$ 3,50 ≤ p < R$ 4,50 

e) R$ 4,50 ≤ p < R$ 5,50 

 

2. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito 

difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau menor que 3, para alterar as 

notas x da prova para notas y = f(x), da seguinte maneira:  

● A nota zero permanece zero.  

● A nota 10 permanece 10.  

● A nota 5 passa a ser 6.  

A expressão da função y = f(x) a ser utilizada pelo professor é  

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

e)  
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3. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z, conforme 

mostra a figura. 

 

 

A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei 

  , onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-

se que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, 

a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é:  

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

4. Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário 

percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por 

dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando 

x o valor, em centavos, do desconto dado no preço de cada litro, e V o valor, em R$, arrecadado por dia 

com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e x é: 

a) V = 10.000 + 50x – x².  

b) V = 10.000 + 50x + x². 

c) V = 15.000 – 50x – x².  

d) V = 15.000 + 50x – x².  

e) V = 15.000 – 50x + x². 
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5. A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante de 

seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão , com t em minutos. Por 

motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura 

de 39ºC. Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa 

ser aberta?  

a) 19,0  

b) 19,8  

c) 20,0  

d) 38,0  

e) 39,0 

 

6. Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza, com relativo 

conforto e preço acessível, quase todos os tipos de transportes: escolar e urbano, intermunicipal e 

excursões em geral. 

O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a capital 

de seu estado R$ 60,00 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro 

pagará mais R$ 2,00 por lugar vago. 

Sendo x o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado V(x), em reais, pelo 

dono da van, para uma viagem até a capital é 

a) V(x) = 902x 

b) V(x) = 930x 

c) V(x) = 900 + 30x 

d) V(x) = 60x + 2x2 

e) V(x) = 900 - 30x - 2x2 

 

7. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a 

evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela função 

f(t) = -2t² + 120t (em que t é expresso em dia e t  = 0 é o dia anterior à primeira infecção) e que tal 

expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. 

A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número 

de infectados chegasse à marca de 1 600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. 

A segunda dedetização começou no 

a) 19º dia. 

b) 20º dia. 

c) 29º dia. 

d) 30º dia. 

e) 60º dia. 
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8. A empresa SWK produz um determinado produto x, cujo custo de fabricação é dado pela equação de 

uma reta crescente, com inclinação dois e de variável x.  Se não tivermos nenhum produto produzido, a 

despesa fixa é de R$ 7,00 e −2x2 + 229,76x − 441,84 é a função venda de cada unidade x. Tendo em vista 

uma crise financeira, a empresa fez algumas demissões. Com isso, caiu em 12% o custo da produção de 

cada unidade produzida. Nessas condições, a função lucro da empresa pode ser expressa como:  
 

 

a) L(x) = −2x2 + 228x − 448,00        

b) L(x) = −2x2 + 227,76x − 448,84      

c) L(x) = −2x2 + 228x − 441,84 

d) L(x) = −2x2 + 229,76x − 441,84   

e) L(x) = −2x2 + 227,76x − 448,96  
 

 

 

9. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de 

concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, 

um engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível 

do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola: 

y = 9 – x², sendo x e y medidos em metros. 

Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 
2

3
 da área do retângulo cujas dimensões são, 

respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de 

concreto, em metro quadrado? 

a) 18 

b) 20 

c) 36 

d) 45 

e) 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Na figura temos os gráficos das funções f e g.  
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Se f(x)=2x², então g(3) vale:  

a) 6  

b) 8  

c) 10  

d) 12  

e) 14 
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Gabarito 

 
1. A 

A arrecadação é dada pelo preço de cada pão multiplicado pela quantidade de pães vendidos e essa 

arrecadação é de 300, assim, temos: 

(400 – 100p).p = 300 

p² – 4p + 3 = 0. 

Resolvendo essa equação do segundo grau temos que p = 3 ou p = 1, logo, o pão deverá ter seu preço 

reduzido para 1 real. 

 

2. A 

Temos que f(x) = ax² + bx + c é a função que muda da nota x para a nota f(x). Assim, temos: 

f(0) = a.0² + b.0 + c = 0, logo, c = 0 

f(10) = a.10² + b.10 + c = 10 => 10.a + b = 1 

f(5) = a.5² + b.5 + c = 6 => 25.a + 5.b = 6 

Resolvendo o sistema: 

10.a + b = 1 

25.a + 5.b = 6 

a = – 1/25 

b = 7/5 

Logo, a função f(x) é dada por: 

y = – 1/25 x² + 7/5.x 

 

3. E 

Como podemos ver pelo gráfico, a função possui apenas 1 raiz real (Ponto V), portanto Δ = 0, assim: 

b² – 4ac = 0 

(-6)² – 4.(3/2). C = 0 

36 – 6C = 0 

C = 6 

 

4. D 

Do enunciado temos: 

V = (1,50 – x/100)(10 000 + 100x) 

V = (150 – x) ⋅ (100 + x) 

V = 15000 + 50x – x² 
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5. D 

O tempo mínimo de espera ocorre quando a temperatura chega à 39ºC, assim: 

 

Repare que o tempo não pode ser negativo, por isso descartamos a raiz negativa. 

 

6. E 

x pessoas não compareceram para a excursão.  

Pagamento pelos lugares ocupados: 60(15 – x) = 900 – 60x.  

Cada passageiro que compareceu vai pagar mais R$ 2,00 por lugar vago: 2x.  

Total de pagamento pelos lugares vagos: 2x(15 – x) = 30x – 2x² .  

Valor arrecadado V(x), em reais, pelo dono da van, para uma viagem até a capital é:  

V(x) = 900 – 60x + 30x – 2x² = 900 – 30x – 2x² 

 

7. B 

Queremos calcular o valor de  para o qual se tem  Logo, temos    

 

Portanto, como o número de infectados alcança  pela primeira vez no 20º dia, segue o resultado.    

 

8. A 

A função custo C(x) é uma função afim da forma C(x) = 2x + 7, pois a despesa fixa será o coeficiente linear. 

Com a queda de 12%, o custo passou a ser 88% do anterior.  

Isto é, (0,88).C(x) = (0,88).(2x + 7) = 1,76x + 6,16.  

Como L(x) = V(x) - C(x), temos: 

L(x) = (−2x2 + 229,76x − 441,84) – ( 1,76x + 6,16) = −2x2 + 229,76x − 441,84 – 1,76x − 6,16) 

 

L(x) = −2x2 + 228x - 448,00. 

 

 

 

 



 
 

 

 

10 

Matemática 
 

9. C 

 

A área pedida é 
2

.6.9 36
3

=   

10. A 

Pelo gráfico: 

g(x)= ax+3  [passa pelo ponto(0,3)] 

  

Determinando f(-1):  

f(-1)= 2(-1)^2=2 

 

Determinando o coeficiente angular de g(x): 

g(-1)=f(-1)=2 ==> -a+3=2 ==> a=1 ==> g(x)= x+3 

 

Determinandog(3): 

g(3)=3+3=6 
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Função quadrática: estudo do sinal e problemas de máximo e mínimo 
 

Resumo 

 

Máximos e mínimos 
Para sabermos montar o gráfico da função do segundo grau (ax²+bx+c), além de sabermos achar as raízes e a 

interseção com o eixo y, precisamos conhecer também sua concavidade e seu valor máximo ou mínimo. 

Podemos achar as raízes por alguns métodos como a fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. Além disso 

para saber a concavidade da parábola (gráfico da equação do 2° grau) é só conhecer o sinal do a. 

 

a>0, a concavidade é para cima 

a<0, a concavidade é para baixo 

 

Lembrando que a é o coeficiente do termo quadrático e é diferente de 0. 

O coeficiente c é onde a função corta o eixo y, pois quando o x=0 a equação fica y=a.0² +b.0 + c → y = c. Dessa 

forma o par ordenado é (0,c), semelhante ao que acontece na função do primeiro grau. 

Exemplo: Para montar o gráfico de x² +4x +3 precisamos das raízes. Aplicando a fórmula de Bhaskara( x =

−b±√b2−4ac

2a
 ) descobrimos que -1 e -3 satisfazem a equação x² + 4x +3 = 0.  

 

A parábola tem concavidade para cima pois a>0 e corta o eixo y em 3. 

 

 

 

Repare que a função cresce indefinidamente, porém ela tem um ponto onde atinge o valor mínimo. Esse ponto 

é chamado de vértice. Caso o a<0 a concavidade seria para baixo e a função teria ponto de máximo. O vértice 

possui coordenadas chamadas de x do vértice e y do vértice. O x do vértice é calculado por 
-b

2a
e y do vértice 

por 
4a

−
, onde  (delta) é b²-4ac. No nosso exemplo x do vértice é -2 e o y do vértice é -1. 

É muito importante saber que o x do vértice mostra o valor que faz a função ser máxima (ou mínima) e o y do 

vértice é o valor máximo (ou mínimo) da função. 
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Estudo do sinal 
O estudo do sinal ocorre para que identifiquemos quando o sinal de uma função é positivo, negativo ou nulo. 

Para isto precisamos das raízes e da concavidade da parábola. 

∆ =0 -> Possui duas raízes reais e iguais. 

∆ >0->Possui duas raízes reais e distintas. 

∆ < 0, nenhuma raiz real. 

 

Nos exemplos a seguir veremos alguns tipos possíveis de configuração para avaliar o sinal de uma função, de 

maneira geral, é sempre da mesma forma portanto vejamos: 

 

1. f(x)=x²-3x+2 
x²-3x+2<0 -> Bom neste momento identificamos que o exemplo quer saber os valores para os quais esta 
função é negativa. Logo analisando o gráfico: 

 

 

Vemos que possui duas raízes x=1 e x=2 

Podemos ver que graficamente esta função está abaixo do eixo x, ou seja negativa, para todos os 

valores de x entre 1 e 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. f(x)=x²+8x+16 
x²+8x+16>0 
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Analizando o gráfico e o problema vemos que: 

Queremos os valores para os quais esta função é positiva. 

O gráfico em nenhum momento passa para parte abaixo do eixo x, ou seja não tem valores negativos 

para y. 

Logo esta função é positiva para todos os valores de x  ≠  −4. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercícios 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-funcao-quadratica-estudo-do-sinal-e-problemas-de-maximo-e-minimo/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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1. Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço 

retangular para shows e eventos, conforme a figura. 

 
A área para o público será cercada com dois tipos de materiais: 

• nos lados paralelos ao palco será usada uma tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do metro 

linear é R$ 20,00; 

• nos outros dois lados será usada uma tela do tipo B, comum, cujo metro linear custa R$ 5,00. 

 

A empresa dispõe de R$ 5 000,00 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que obtenha 

a maior área possível para o público. 

A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é 

a) 50,0 m da tela tipo A e 800,0 m da tela tipo B. 

b) 62,5 m da tela tipo A e 250,0 m da tela tipo B. 

c) 100,0 m da tela tipo A e 600,0 m da tela tipo B. 

d) 125,0 m da tela tipo A e 500,0 m da tela tipo B. 

e) 200,0 m da tela tipo A e 200,0 m da tela tipo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a 

evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela 
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função f(t)=−2t2+120t (em que t é expresso em dia e t 0 é o dia anterior à primeira infecção) e que tal 

expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. 

A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número 

de infectados chegasse à marca de 1 600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. A 

segunda dedetização começou no 

a) 19º dia. 

b) 20º dia. 

c) 29º dia. 

d) 30º dia. 

e) 60º dia. 

 

 

3. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na 

Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na Figura 1 ilustra uma das 

abóbadas na entrada principal da capela. A Figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com 

medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. 

 

 

 

Qual a medida da altura H, em metro, indicada na Figura 2? 

a) 16/3 

b) 31/5 

c) 25/4 

d) 25/3 

e) 75/2 

 

 

 

 

4. O apresentador de um programa de auditório propôs aos participantes de uma competição a seguinte 

tarefa: cada participante teria 10 minutos para recolher moedas douradas colocadas aleatoriamente em 

um terreno destinado à realização da competição. A pontuação dos competidores seria calculada ao final 
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do tempo destinado a cada um dos participantes, no qual as moedas coletadas por eles seriam contadas 

e a pontuação de cada um seria calculada, subtraindo do número de moedas coletadas uma 

porcentagem de valor igual ao número de moedas coletadas. Dessa forma, um participante que coletasse 

60 moedas teria sua pontuação calculada da seguinte forma: pontuação = 60 – 36 (60% de 60) = 24. O 

vencedor da prova seria o participante que alcançasse a maior pontuação. 

Qual será o limite máximo de pontos que um competidor pode alcançar nessa prova? 

a) 0 

b) 25 

c) 50 

d) 75 

e) 100 

 

 

5. Um jovem lança uma bola de borracha para observar sua trajetória e altura h (em metros) atingida ao 

longo de um certo intervalo de tempo t (em segundos). Nesse intervalo, a bola quica no chão algumas 

vezes, perdendo altura progressivamente. Parte de sua trajetória está descrita na figura a seguir. 

 

 

 

Em suas observações, quantas vezes o jovem pôde constatar que a bola atingiu a marca de 35 metros? 

a) Nenhuma                  

b) Uma vez                 

c) Duas vezes             

d) Quatro vezes            

e) Cinco vezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A empresa WQTU Cosmético vende um determinado produto x, cujo custo de fabricação de cada unidade 

é dado por 3x² + 232, e o seu valor de venda é expresso pela função 180x − 116. A empresa vendeu 10 

unidades do produto x, contudo a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um 

lucro máximo.  
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A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para a obtenção do maior 

lucro é 

a) 10  

b) 30  

c) 58  

d) 116  

e) 232 

 

 

7. Viveiros de lagostas são construídos, por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas 

reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão 

marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa 

tela, que é usada apenas nas laterais. 

 

Quais devem ser os valores de X e de Y, em metro, para que a área da base do viveiro seja máxima? 

a) 1 e 49 

b) 1 e 99 

c) 10 e 10 

d) 15 E 25 

e) 50 E 50 

 

 

 

 
 

 

8. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele 

utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, 

é dada pela expressão T(h) = – h² + 22h – 85, em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o número 
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de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele 

deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, com as 

classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. 

 

Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa 

está classificada como 

a) muito baixa. 

b) baixa. 

c) média. 

d) alta. 

e) muito alta. 

 

 

9. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito 

difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau menor que 3, para alterar as 

notas x da prova para notas y = f(x), da seguinte maneira: 

A nota zero permanece zero. 

A nota 10 permanece 10. 

A nota 5 passa a ser 6. 

A expressão da função y = f(x) a ser utilizada pelo professor é 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

10. A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante de 

seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão T(t) = – 
𝑡2

4
 + 400, com t em minutos. Por 

motivos de de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a 

temperatura de 39°C. 
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Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta? 

a) 19,0  

b) 19,8 

c) 20,0 

d) 38,0 

e) 39,0 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. B 

 

 

3. D 

 

 

4. B 

 

 

5. D 
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6. B 

 

 

7. D 

 

 

8. D 

 

 

9. A 

 

 

10. D 

O tempo mínimo de espera, em minutos, ocorre quando a temperatura atinge 39°C, ou seja, 

 

 t = 19 . 2 = 38, pois t>0 

 



 
 

 

 

1 

Matemática 
 

Ciclo trigonométrico 
 

Resumo 

 

Considere uma circunferência de raio = 1 e centro (0,0). Essa circunferência é chamada de ciclo trigonométrico. 

 
• Convencionou-se como sentido positivo dos arcos o sentido anti-horário. 

• Os eixos coordenados dividem o ciclo trigonométrico em 4 quadrantes: 

 
• Cada número real x (0 ≤ 𝑥 ≤ 2𝜋) está associado a um ponto x da circunferência, que será a sua imagem. 

 
 

 

 

 

1 

𝜋 2⁄  

3𝜋 2⁄  

2 𝜋  𝜋 

 0 
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Determinação principal 

Quando marcamos um arco AB no ciclo, sabemos que o arco tem origem  no ponto A e a extremidade no ponto 

B, mas não temos certeza da quantidade de voltas que foram dadas no ciclo para que, saindo da origem, 

cheguemos ao ponto B. 

 
Neste caso, AB = 30°. Porém, podemos dizer que AB = 30° + 360° = 390°. Ou então, que AB = 30° - 360° = -330°. 

Desta forma, dizemos que o arco AB possui infinitas determinações: 

(...-330°, 30°, 390°...) 

Onde 30º é a primeira determinação positiva. 

 

Arcos côngruos 

São arcos que possuem as extremidades num mesmo ponto. Para que isso ocorra, a diferença entre as suas 

medidas deve ser uma quantidade inteira de voltas, ou seja, ser múltiplo de 360° ou 2π radianos. 

 

Ex.: acima, vimos que 30º e 390º são arcos côngruos. 

 

Podemos deduzir uma expressão geral dos arcos côngruos: 

 

AB = α + 2πK; α em radianos. 

AB = α + 360º . K; α em graus. 

 

Linhas trigonométricas no ciclo 

Á partir do ciclo trigonométrico, definem-se as principais linhas trigonométricas: seno, cosseno e tangente, da 

seguinte maneira: 

 

Percebemos que o sinal do seno, cosseno e tangente de um ângulo mudam de acordo com o quadrante em 

que o ângulo se encontra. 

 (𝐾 ∈ 𝑍) 

http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
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Observe que {
−1 ≤ 𝑠𝑒𝑛𝛼 ≤ 1
−1 ≤ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ≤ 1

 e   

 0
2𝜋⁄  𝜋

2⁄  𝜋 3𝜋
2⁄  

se

n 
0 1 0 -1 

co

s 
1 0 -1 0 

tg 0 ∄ 0 ∄ 

 

 

Relações Trigonométricas 

Analisando o ciclo, podemos deduzir algumas relações: 

sen²α + cos² α = 1 (Relação fundamental) 

tg² α + 1 = sec² α 

 cotg² α + 1 = cossec² α 

 

Relembrando: 

 

tangente =   

cotangente =  = 
𝑐𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑛
 

cossecante =   

secante =   

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-ciclo-trigonometrico/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=introducao-a-trigonometria
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Exercícios 

 

1. Nos X-Games Brasil, em maio de 2004, os skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado “Mineirinho” 

conseguiu realizar a manobra denominada “900”, na modalidade skate  vertical, tornando-se o segundo 

atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominada “900’’ refere-se ao número de graus que o atleta 

gira no ar em torno de seu próprio corpo, que, no caso, corresponde a 

a) uma volta completa. 

b) uma volta e meia. 

c) duas voltas completas. 

d) duas voltas e meia. 

e) cinco voltas completas. 

 

 

2. A rosa dos ventos é uma figura que representa oito sentidos, que dividem o círculo em partes iguais. 

 
Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada 

remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada 

inicialmente no sentido Oeste e o seu controlador efetua três mudanças consecutivas, a saber: 

• 1ª mudança: 135° no sentido anti-horário; 

• 2ª mudança: 60° no sentido horário; 

• 3ª mudança: 45° no sentido anti-horário. 

 

Após a 3ª mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera, com a menor amplitude possível, no 

sentido Noroeste (NO) devido a um movimento suspeito de um cliente. 

Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? 

a) 75° no sentido horário. 

b) 105° no sentido anti-horário. 

c) 120° no sentido anti-horário. 
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d) 135° no sentido anti-horário. 

e) 165° no sentido horário. 

 

3. Na figura a seguir, estão representados o ciclo trigonométrico e um triângulo isósceles OAB. 

 
Qual das expressões abaixo corresponde à área do triângulo OAB em função do ângulo  ? 

a) tg sen   

b) 
1

cos
2

tg   

c) cossen   

d) 
1

2
tg sen   

e) costg   

 

 

4. Considerando os valores de θ, para os quais a expressão  é definida, é CORRETO 

afirmar que ela está sempre igual a 

a) 1 

b) 2 

c) sen θ 

d) cos θ 

 
 

5. Considere dois ângulos agudos cujas medidas a e b, em graus, são tais que a + b = 90° e 4sen(a) - 

10sen(b) = 0. Nessas condições é correto concluir que 

a) tg a = 1 e tg b = 1. 

b) tg a = 4 e tg b =1/4. 

c) tg a = 1/4 e tg b = 4. 

d) tg a =2/5 e tg b =5/2. 

e) tg a = 5/2 e tg b = 2/5. 
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6. Assinale a alternativa correta: 

a) sen(1000°) < 0 

b) sen(1000°) > 0 

c) sen(1000°) = cos(1000°) 

d) sen(1000°) = - sen(1000°) 

e) sen(1000°) = - cos(1000°) 

 

 

7. O seno de um arco de medida 2340° é igual a: 

a) -1 

b) -1/2 

c) 0 

d) ½ 

 

8. Sobre os ângulos 150°,  e  e, é correto afirmar que suas tangentes possuem valores, 

respectivamente: 

a) negativo, positivo, negativo. 

b) positivo, positivo, negativo. 

c) negativo, negativo, negativo. 

d) negativo, positivo, positivo. 

e) positivo, negativo, negativo. 

 

 

9. Se sen(x) – cos(x) = 1/2, o valor de sen(x).cos(x). é igual a: 

a)   

b)  

c)  

d)  
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e)  
 

10. No ciclo trigonométrico da figura abaixo, acrescentou-se as retas r, s, t e z. 

 

Nestas condições, a soma das medidas dos três segmentos em destaque, AT, TP e PB, pode ser 

calculado, como função de  , por 

a) sec  

b) cossec  

c) cotgtg +  

d) cossec sec +  
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Gabarito 

 

1. D 

 

2. E 

 

 

3. C 

 

 

4. A 

 

Temos que: 

 

Substituindo 

 

Pela relação fundamental temos que: 
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X=1 

 

5. E 

 

 

6. A 

 

 

7. C 

 

 

8. A 

Pelo ciclo trigonométrico temos que os ângulos estão representados respectivamente : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2340º = 360º . 6 + 180º 

Sem 2340º = sem 180º = 

0 

𝑠𝑒𝑛𝑏 = 𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑏 = 𝑠𝑒𝑛𝑎 

𝜋

3
 

16𝜋

9
 

150° 
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9. C 

Elevando os dois lados ao quadrado temos: 

 

Desenvolvendo: 

 

Logo podemos concluir, utilizando do teorema fundamental: 

 

 

que  

 

10. A 
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Trigonometria no triângulo retângulo 
 

Resumo 

 

Consideramos um triângulo retângulo ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos definir algumas relações que envolvem os ângulos do triângulo retângulo. São elas: o seno, o 

cosseno e a tangente. Definimos essas linhas (ou razões) trigonométricas da seguinte forma: 

 

• seno = hipotenusa

opostocateto

 

 

• cosseno = hipotenusa

adjacentecateto

 

 

• tangente = 
adjacentecateto

opostocateto

= 

seno

cosseno   

• cotangente = 

1

tangente   

• cossecante = 

1

seno   

• secante = 

1

cosseno   
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Ângulos notáveis 

 
 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-trigonometria-no-triangulo-retangulo/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
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Exercícios 

 

1. Uma balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na noite do 

último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, 

assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por 

Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e 

sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. 

 

 
 

Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? 

a) 1,8 km 

b) 1,9 km 

c) 3,1 km 

d) 3,7 km 

e) 5,5 km 

 

 

2. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento: a 

partir de um ponto A, mediu o ângulo visual α fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco 

no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B da praia, no entanto sob um ângulo visual 2α. A figura ilustra 

essa situação: 

 
 

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo α = 30° e, ao chegar ao ponto B, verificou que havia 

percorrido a distância AB = 2 000 m. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor 

distância do barco até o ponto fixo P será: 

a) 1000 m. 

b) 1000√3 m. 

c) 2000 √3/3 . 

d) 2000 m. 



 
 

 

 

4 

Matemática 
 

e) 2000√3 m. 

3. O raio de uma roda gigante de centro C mede  m. Do centro C ao plano horizontal do chão, 

há uma distância de 11 m. Os pontos A e B, situados no mesmo plano vertical, ACB,  pertencem à 

circunferência dessa roda e distam, respectivamente, 16 m e 3,95 m do plano do chão. Observe o 

esquema e a tabela: 

 

A medida, em graus, mais próxima do menor ângulo  corresponde a: 

a) 45 

b) 60 

c) 75 

d) 105 

 

 

4. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3km × 2km que 

contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1km a partir do canto 

inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram 

em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, 

conforme mostra a figura. 

 
Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João 

corresponde, aproximadamente, a 

 

a) 50%. 

b) 43%. 

c) 37%. 

d) 33%. 
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e) 19% 

5. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida 

de Madri, na Espanha. A inclinação das torres é de 15° com a vertical e elas têm, cada uma, uma altura 

de 114 m (a altura é indicada na figura como o segmento AB). Estas torres são um bom exemplo de 

um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. 

 

Utilizando 0,26 como valor aproximado para tangente de 15º e duas casas decimais nas operações, 

descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço  

a) menor que 100m².  

b) entre 100m2 e 300m².  

c) entre 300m2 e 500m².  

d) entre 500m2 e 700m².  

e) maior que 700m². 

 

 

6. Uma pessoa encontra-se num ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura 

adiante.  

 
Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um ponto B, de onde poderá ver o topo C do prédio, 

sob um ângulo de 60°. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta no 

sentido de A para B, para que possa enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30°? 

a) 150                        

b) 180                    

c) 270             

d) 300            
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e) 310 

7. Em um campo de futebol, o "grande círculo" é formado por uma circunferência no centro, de 30 metros 

de diâmetro, como mostra a figura: 

 

 
 

Ao tentar fazer a marcação da linha divisória (AB), um funcionário distraído acabou traçando a linha 

(AC), como podemos ver na figura. Desta forma, o número de metros que ele traçou foi de 

a) 5 3  m. 

b) 10 3 m. 

c) 10 2 m. 

d) 15 3  m . 

e) 15 2  m 

 

 

8. Queremos encostar uma escada de sete metros de comprimento em uma parede de modo que ela 

forme um angulo de 30° com a parede. A que distancia da parede devemos apoiar a escada no solo? 

a) 1m 

b) 2m 

c) 2,5m 

d) 3,5m 

e) 5m 
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9. A figura representa uma fileira de n livros idênticos, em uma estante de 2 metros e 20 centímetros de 
comprimento: 

 
 

20AB DC cm= =  e 6AD BC cm= =  

 

Nas condições dadas, n é igual a: 

a) 32              

b) 33             

c) 34               

d) 35                   

e) 36 

 

 

10. Um barco parte de A para atravessar o rio. A direção de seu deslocamento forma um ângulo de 120º 

com a margem do rio. 

 

Sendo a largura do rio 60m, a distância, em metros, percorrida pelo barco foi de:  

a) 41 √3 

b) 40 √3 

c) 45√3  

d) 50 √3 

e) 60 √3 
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Gabarito 

 
1. C 

Tg 60°=H/1,8=> √3=H/1,8 

H=3,1 

 

2. B 

O triângulo ABP é isósceles  

(AB=BP=2000) 

No PBC temos que: 

Sem 60°=d/2000=> √3/2=d/2000 

D=1000√3 

 

3. C 

Sen a=5/10=1/2 => a=30° 

Sen b = 7,05/10 = 0,705=b=45° 

Portanto AÔB=30° + 45°= 75° 

 

4. E 

No primeiro triângulo de joão temos: 

Tg 30°=x/2 -> x=2√3/3=2.0,58=1,16 

Área=1,16.2/2=1,16 

Em porcentagem temos que : 1,16/6= 19% 

 

5. E 

Considere a vista lateral da torre. 

Visualize o triângulo ABC, daí obtemos  

Tg BÂC=BC/AB => tg15°= BC/114 

BC=114.0,26 

BC=29,64 M 

Como temos que a base é um quadrado : L²=(29,64)²=878,53M² 

 

6. C 

sen30º=AB/BC 

BC=AB/sen30º 

BC=90m/0,5 

BC = 180 m 

Queremos a distância que a pessoa deve andar desde o ponto A, logo 

AD=AB+BD 

AD=90m+180m 

AD = 270 m 

 

 



 
 

 

 

9 

Matemática 
 

7. D 

Ligando B a C temos um triângulo inscrito em meia circunferência e que cuja hipotenusa é o diâmetro o 

que o categoriza como triângulo retângulo.  

Logo:cos30°=AC/AB  

√3 /2=AC/30 

AC=15√3 

 

8. D 

Faça um esboço do desenho e veja que: 

Sen30°=x/7 

1/2=x/7 

X=7/2 

X=3,5  

 

9. D 

O livro n tem a sua base a uma distância CE da lateral da estante. 

Então: CE=CD.cos60°=20.1/2=10cm 

Como temos n livros na base 6 cm e o comprimento da estante é de 220cm, temos que: 

6n+10=220  

N=35 

 

10. B 

Sen60°=60/d -> √3/2 = 60/d 

d=40√3 
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Verbo: vozes verbais 

 

Resumo 

 

Vozes verbais  

Um fato expresso pelo verbo pode ser representado em três formas, ou seja, em três vozes. São elas:  

 

Voz ativa: O fato indicado pelo verbo e exercido pelo sujeito (pessoa ou coisa) recai sobre um objeto (pessoa 

ou coisa).  

Ex.: Os caminhões despejam toneladas de lixo. 

 

Voz passiva analítica: Formada pelo verbo auxiliar SER, conjugado no tempo e na pessoa desejados, seguido 

do particípio do verbo principal.  

Ex.: As toneladas de lixo foram despejadas pelos caminhões. 

 

Voz passiva sintética: Formada com o verbo principal transitivo direto na voz ativa, na terceira pessoa do 

singular ou do plural, acompanhado da partícula apassivadora “se”.  

Ex.: Despejam-se toneladas de lixo.  

 

Voz reflexiva: Trata-se da voz em que a pessoa do discurso que pratica a ação a mesma que a recebe. Em 

outras palavras, essa voz se manifesta em estruturas em que o sujeito e o objeto são a mesma pessoa do 

discurso. Dessa forma, são indispensáveis os pronomes reflexivos e , menos frequentemente, os recíprocos. 

Formada pelos verbos pronominais - acompanhados de “me”, “te”, “se”, “nos”, “vos” - cuja função designada 

parte do sujeito e volta-se para ele mesmo.  

Ex.: Eu me feri; Tu te feriste; Ele se feriu; Nós nos ferimos; Eles se feriram. 

Ex.: Eu, meus irmãos e meus primos damo-nos bastante bem. 

Os dias e as noites passam-se sem que haja qualquer novidade. 

 

Ao fazer a transposição, o sujeito da voz ativa torna-se o agente da passiva, e o objeto direto da voz ativa 

torna-se o sujeito da voz passiva. 

Exemplo na voz ativa: Aspiramos a casa toda. 

Sujeito da ativa: Nós (oculto) 

Verbo: Aspiramos (transitivo direto) 

Objeto direto: a casa toda. 

Exemplo na voz passiva: A casa toda foi aspirada por nós. 

Sujeito: A casa toda 

Verbo auxiliar: foi 

Verbo principal: aspirada 

Agente da passiva: por nós. 
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Observe que o verbo auxiliar foi está no mesmo tempo verbal que o verbo aspiramos estava na oração cuja 

voz é ativa. O verbo aspiramos na oração cuja voz é passiva está no particípio. 

Assim, a oração transposta para a voz passiva é formada da seguinte forma: Sujeito + verbo 

auxiliar “ser” conjugado no mesmo tempo verbal que o verbo principal da oração na voz ativa+ verbo principal 

da ação conjugado no particípio + agente da passiva. 

É importante lembrar que somente o objeto direto da voz ativa tem a capacidade de tornar-se sujeito paciente 

da voz passiva.  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-verbos-vozes-verbais-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
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Exercícios 

 

1. João e Maria  

Agora eu era herói  

E o meu cavalo só falava inglês  

A noiva do cowboy 

Era você além de outras três  

Eu enfrentava batalhões  

Os alemães e os seus canhões  

Guardava o meu bodoque 

Ensaiava o rock  

Para as matinês (...)  

Chico Buarque de Holanda  

Quanto ao tempo verbal, é CORRETO afirmar que, no texto anterior,  

a) a relação cronológica, no primeiro verso, entre o momento da fala e “ser herói” é de anterioridade.  

b) o pretérito imperfeito indica um processo concluído num período definido no passado.  

c) o pretérito imperfeito é usado para instaurar um mundo imaginário, próprio do universo infantil. 

d) o conflito entre a marca do presente - no advérbio “agora” - e a do passado - nos verbos - leva à 

atemporalidade.  

e) o pretérito imperfeito é usado para exprimir cortesia. 

 

 

2. Não houve lepra  

Não houve lepra, mas há febres por todas as terras humanas, sejam velhas ou novas. Onze meses 

depois, Ezequiel morreu de uma febre tifóide, e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os 

dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta inscrição, tirada do profeta Ezequiel, 

em grego: “Tu eras perfeito nos teus caminhos”. Mandaram-me ambos o textos, grego e latino, o 

desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava; pagaria o triplo para 

não tornar a vê-lo. Como quisesse verificar o texto, consultei a minha Vulgata, e achei que era exato, 

mas tinha ainda um complemento: “Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia da tua criação”. 

Parei e perguntei calado: “Quando seria o dia da criação de Ezequiel?” Ninguém me respondeu. Eis aí 

mais um mistério para ajuntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. 
Machado de Assis - Dom Casmurro  

Colocando-se a oração “...onde os dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta 

inscrição (...) em grego: (...)”, na voz passiva, obtém-se a forma verbal:  

a) era levantado  

b) seria levantado  

c) teria levantado  

d) terão levantado  

e) foi levantado 
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3.  

 

Leia a seguinte frase elaborada a partir da leitura do 2º quadrinho: “E esses ingênuos continuam 

mandando contas em seu nome." 

Assinale a alternativa que corresponde à correta reescrita dessa frase na voz passiva. 

a) E esses ingênuos continuarão mandando contas em seu nome. 

b) E contas continuaram sendo mandadas em seu nome pelos ingênuos. 

c) E contas continuam mandando em seu nome por esses ingênuos.  

d) E contas em seu nome continuam sendo enviadas por esses ingênuos. 
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4. Novas tecnologias 

Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente 

aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como “o futuro já chegou”, 

“maravilhas tecnológicas” e “conexão total com o mundo” “fetichizam” novos produtos, transformando-

os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje nos bolsos, bolsas 

e mochilas o “futuro” tão festejado. 

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 

aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 

Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 

comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em 

objeto público de entretenimento. 

Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por 

espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto 

controlamos quanto somos controlados. 

SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar 2013 

(adaptado). 

 

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que 

permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, 

nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva:  

a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias. 

b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada às novas 

tecnologias. 

c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas 

tecnologias. 

d) tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é 

manipulado. 

e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 

controlem as pessoas. 
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5. Yahoo tenta comprar aol e barrar avanço do google  

O Yahoo negocia com a Time Warner a compra do site America Online (AOL), segundo a revista Fortune. 

A compra seria uma tentativa de chamar atenção dos investidores e tirar o foco do Google. O Yahoo 

era líder em buscas na internet até a chegada do Google, que detém o domínio desse mercado.  

O Estado de São Paulo, 30 out. 2006. 

Em relação aos verbos destacados no texto, é possível afirmar que 

a) todos estão no modo subjuntivo e, por isso, expressam os fatos como possibilidades.  

b) todos estão no modo indicativo, no entanto, “seria” expressa o fato como possibilidade. 

c) “negocia” e “detém” estão no modo indicativo, ao passo que “seria” e “era” estão no subjuntivo; 

por isso, os primeiros expressam os fatos como verdades, enquanto os últimos os expressam 

como possibilidades. 

d) “negocia” e “detém” estão no modo imperativo, ao passo que “seria” e “era” estão no modo 

indicativo; por isso, os primeiros expressam os fatos como ordens, enquanto os últimos os 

expressam como verdades.  

e) “negocia”, “era” e “detém” estão no modo indicativo, ao passo que “seria” está no modo subjuntivo; 

por isso, os primeiros expressam os fatos como possibilidades, enquanto o último o expressa 

como verdade. 

 

 

6. Aquele bêbado 

- Juro nunca mais beber - e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou: - Álcool. O mais ele 

achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou 

um pileque de Segall. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso Antônio. 

- Curou-se 100% do vício - comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um 

gambá. Morreu de elitismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro 

ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos.  

ANDRADE, C.D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991.  

A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto 

porque, ao longo da narrativa, ocorre uma 

a) metaforização do sentido literal do verbo “beber”. 

b) aproximação exagerada da estética abstracionista. 

c) apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. 

d) exploração hiperbólica da expressão “inúmeras coroas”. 

e) citação aleatória de nomes de diferentes artistas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7 

Português 
 

7. Aurélia pousara a mão no ombro do marido (...), colocou-se diante de seu cavalheiro e entregou-lhe a 

cintura mimosa. Era a primeira vez, e já tinham mais de seis meses de casados; era a primeira vez que 

o braço de Seixas enlaçava a cintura de Aurélia. Explica-se pois o estremecimento que ambos sofreram 

ao mútuo contacto (...). As senhoras não gostam da valsa, senão pelo prazer de sentirem-se 

arrebatadas no turbilhão.(...) Mas é justamente aí que o está perigo. Esse enlevo inocente da dança 

entrega a mulher palpitante, inebriada, às tentações do cavalheiro, delicado embora, mas homem, que 

ela sem querer está provocando com o casto requebro de seu talhe e transpassando com as tépidas 

emanações de seu corpo. 

José de Alencar 

Passando a frase “ela sem querer está provocando o cavalheiro” para a voz passiva, a forma verbal 

obtida é 

a) “estaria sendo provocado”. 

b) “foi provocado”. 

c) “havia sido provocado”. 

d) “tinha provocado”. 

e) “está sendo provocado”. 
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8. Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo. Por alguns 

anos ele sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas informações sobre as regras 

da gramática, que eu não respeitava, e sobre a grafia correta dos vocábulos, que eu ignorava. Fi-lo sofrer 

pelo uso errado que fiz de uma palavra num desses meus badulaques. Acontece que eu, acostumado 

a conversar com a gente das Minas Gerais, falei em “varreção” — do verbo “varrer”. De fato, trata-se de 

um equívoco que, num vestibular, poderia me valer uma reprovação. Pois o meu amigo, paladino da 

língua portuguesa, se deu ao trabalho de fazer um xerox da página 827 do dicionário, aquela que tem, 

no topo, a fotografia de uma “varroa”(sic!) (você não sabe o que é uma “varroa”?) para corrigir-me do 

meu erro. E confesso: ele está certo. O certo é “varrição” e não “varreção”. Mas estou com medo de que 

os mineiros da roça façam troça de mim porque nunca os vi falar de “varrição”. E se eles rirem de mim 

não vai me adiantar mostrar-lhes o xerox da página do dicionário com a “varroa” no topo. Porque para 

eles não é o dicionário que faz a língua. É o povo. E o povo, lá nas montanhas de Minas Gerais, fala 

“varreção” quando não “barreção”. O que me deixa triste sobre esse amigo oculto é que nunca tenha 

dito nada sobre o que eu escrevo, se é bonito ou se é feio. Toma a minha sopa, não diz nada sobre ela, 

mas reclama sempre que o prato está rachado. 

ALVES, R. Mais badulaques. São Paulo: Parábola, 2004 (fragmento). 

De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo “que se deu ao trabalho de fazer um xerox 

da página 827 do dicionário” sinalizando um erro de grafia, o autor reconhece:  

a) a supremacia das formas da língua em relação ao seu conteúdo. 

b) a necessidade da norma padrão em situações formais de comunicação escrita. 

c) a obrigatoriedade da norma culta da língua, para a garantia de uma comunicação efetiva. 

d) a importância da variedade culta da língua, para a preservação da identidade cultural de um povo. 

e) a necessidade do dicionário como guia de adequação linguística em contextos informais privados. 
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9. Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul 

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela 

população sul-mato-grossense muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual retrata, 

também, uma mistura de várias outras contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território. 

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia 

crenças, hábitos, tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias primas 

da própria região e manifesta a criatividade e a identidade do povo sul-mato-grossense por meio de 

trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc. 

As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas 

nas cores da paisagem regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes 

da região. 

Adaptado de: CANTU, Gilberto. Disponível em: http://profgilbertocantu.blogspot.com.br/2013/08/aspectos-culturais-de-mato-

grosso-dosul.html 

Está na voz passiva o verbo do seguinte fragmento do texto:  

a) “É produzido com matérias primas da própria região...” 

b) “Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras contribuições das muitas 

migrações...” 

c) “A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais...” 

d) “O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, 

evidencia crenças, hábitos, tradições e demais referências culturais do Estado.” 

e) “As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas...” 

 

 

10. Examine o texto. 

Não sei quanto tempo durou [o programa] Tia Gladys e seus bichinhos. Acho que era na Excelsior, cujo 

jingle eu ouço agora, puxado do arquivo: “Do 2 eu não saio, nem eu, nem ninguém. Ninguém sai do 2, 

nem eu nem meu bem”. 

IstoÉ, 14.07.2010. 

Sobre o emprego dos tempos verbais no fragmento, é possível afirmar que:  

a) “era” indica uma ação totalmente concluída, de maneira que serve para encerrar o assunto. 

b) “sai”, embora no presente, não se refere a algo que ocorre no momento da fala, mas a uma ação 

habitual. 

c) “ouço” expressa uma ação estruturalmente no presente, mas com valor claro de futuro. 

d) “durou” indica uma ação no pretérito, que coincide necessariamente com o instante de emissão 

da fala. 

e) “era” oferece ao leitor a possibilidade de imaginar uma ação hipotética, duvidosa ou até 

impossível. 
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Gabarito 

 

1. C 

O pretérito imperfeito representa uma ação ocorrida no passado que não foi completamente terminada. 

Expressa uma ideia de duração e é muito utilizada em fábulas e lendas. 

 

2. E 

O verbo auxiliar precisa ser conjugado no mesmo tempo (pretérito perfeito) e o verbo principal vai para 

uma de suas formas nominais, dando ideia de ação concluída no passado. 

 

3. D 

Para transformar a oração em voz passiva, é preciso acrescentar o verbo “ser”, mantendo o verbo auxiliar 

da locução na voz ativa no passado e alterando o verbo principal para  a forma nominal do particípio. 

 

4. D  

O uso de verbos na primeira pessoa do plural “nós” é estratégia argumentativa de envolvimento e 

referência direta ao leitor. 

 

5. B 

Os verbos estão no presente do indicativo e o “seria” está no futuro do pretérito que indica uma 

possibilidade futura. 

 

6. A 

O verbo “beber” recebe novo significado, passa a significar “absorver”. 

 

7. E  

Na voz passiva, a frase deve ser escrita: “O cavalheiro está sendo provocado sem querer por ela”. 

 

8. B 

O amigo do autor sofre com os descuidos linguísticos e, por isso, mandou uma xerox da página do 

dicionário para que o autor entendesse a necessidade de tomar cuidado com a adequação vocabular na 

hora de se comunicar. 

 

9. A 

O sujeito “O artesanato” sofre a ação do verbo, logo é paciente. Por isso, temos um exemplo de voz 

passiva. 

 

10. B 

A semântica do verbo “sair” caracteriza a ideia de ação habitual. 
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Verbos: semânticas dos tempos simples e compostos 

 

Resumo 

 

Os verbos são palavras que exprimem ações, introduzem estados ou representam fenômenos da natureza. 

São variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz. 

Ex.: João caminha lentamente. (ação) 

Maria permanece doente. (estado) 

Choveu pela manhã. (fenômeno da natureza) 

 

Semântica dos tempos simples e compostos 

Modo: caracteriza as diferentes maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação que 

pretendemos dar a ele.  

● Indicativo: expressa certeza de um fato.  
Ex.: Eu irei ao jogo. 

● Subjuntivo: expressa dúvida, possibilidade, hipótese, condição.  
Ex.: Querem que eu vá ao jogo. Se eu fosse ao jogo, sairia mais cedo. Se eu for ao jogo, avisarei. 

● Imperativo: expressa ordem, sugestão, súplica, pedido.  
Ex.: Empreste-me a borracha, por favor! Arrume essa bagunça! 

 

Tempo: indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser simples (formados 

por apenas um verbo) ou compostos (formados pela locução “ter” (ou haver) + particípio do verbo).  

 

Simples 

Modo indicativo 

● Presente: Indica uma ação no momento da fala. 
Ex.: Eu acordo. Tu aprendes. Ele dorme. 

● Pretérito imperfeito: Indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de continuidade, 
habitual. 
Ex.: Eu acordava. Tu aprendias. Ele dormia.  

● Pretérito perfeito: Indica uma ação já realizada, concluída. 
Ex.: Eu acordei. Tu aprendeste. Ele dormiu. 

● Pretérito mais-que-perfeito: Indica uma ação passada, concluída antes de outro fato (ambos no passado). 
Ex.: Eu acordara. Tu aprenderas. Ele dormira.  

● Futuro do presente: Indica uma ação futura, que ainda irá acontecer.  
Ex.: Eu acordarei. Tu aprenderás. Ele dormirá. 

● Futuro do pretérito: Indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em relação 
a um fato já ocorrido no passado.  
Ex.: Eu acordaria. Tu aprenderias. Ele dormiria.  
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Modo subjuntivo 

● Presente: Expressa uma hipótese, desejo, suposição, dúvida que pode ocorrer no momento atual. 
Ex.: É conveniente que estudes para o exame. 

● Pretérito imperfeito:  Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Também usado para 
expressar condição e desejo. 
Ex.: Eu esperava que ele pegasse o carro.. 

● Futuro: Enuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Também pode 
expressar possibilidade. 
Ex.: Quando ele vier à padaria, pegará as tortas. 

 

Compostos 

Modo indicativo 

● Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do indicativo.  
Ex.: Eu tenho dito. 

● Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do indicativo.  
Ex.: Eu tinha dito.  

● Futuro do presente: o auxiliar é flexionado no futuro do presente do indicativo.  
Ex.: Eu terei dito. 

● Futuro do pretérito: o auxiliar é flexionado no futuro do pretérito.  
Ex.: Eu teria dito. 

 

Modo subjuntivo 

● Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do subjuntivo. 
Ex.: (Que) Eu tenha dito. 

● Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. 
Ex.: (Se) Eu tivesse dito. 

● Futuro: o auxiliar é flexionado no futuro do subjuntivo. 
Ex.: (Quando) Eu tiver dito. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-verbos-semanticas-dos-tempos-simples-e-compostos-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais


 
 

 

 

3 

Português 
 

Exercícios 

 

1. Um cachorro cor de carvão dorme no azul etéreo de uma rede de pesca enrolada sobre a grama da 

Praça Vinte e Um de Abril. O sol bate na frente dos degraus cinzentos da escadaria que sobre a encosta 

do morro até a Igreja da Matriz. A ladeira de paralelepípedos curta e íngreme ao lado da igreja passa 

por um galpão de barcos e por uma casa de madeira pré-moldada. Acena para a velhinha marrom que 

toma sol na varanda sentada numa cadeira de praia colorida. O vento nordeste salgado tumultua as 

árvores e as ondas. Nuvens esparramadas avançam em formação do mar para o continente como um 

exército em transe. A ladeira faz uma curva à esquerda passando em frente a um predinho do século 

dezoito com paredes brancas descascadas e janelas recém-pintadas de azul-cobalto.  

GALERA, D. Barba ensopada de sangue. São Paulo: Cia. das Letras, 2012. 

A descrição, subjetiva ou objetiva, permite ao leitor visualizar o cenário onde uma ação se desenvolve 

e os personagens que dela participam. O fragmento do romance caracteriza-se como uma descrição 

subjetiva porque 

a) constrói sequências temporais pelo emprego de expressões adverbiais.  

b) apresenta frases curtas, de ordem direta, com elementos enumerativos.  

c) recorre a substantivos concretos para representar um ambiente estático.  

d) cria uma ambiência própria por meio de nomes e de verbos metaforizados.  

e) prioriza construções oracionais de valor semântico de oposição. 
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2.  

Conjugação  

Eu falo  

tu ouves  

ele cala.  

 

Eu procuro 

tu indagas  

ele esconde.  

 

Eu planto  

tu adubas  

ele colhe.  

 

Eu ajunto  

tu conservas  

ele rouba.  

 

Eu defendo  

tu combates  

ele entrega.  

 

Eu canto  

tu calas  

ele vaia.  

 

Eu escrevo  

tu me lês  

ele apaga.  

SANT’ANNA, Affonso 

Romano de. Poesia reunida: 1965-1999. Porto Alegre: L&PM, 2004. p. 157-158 

 

Tradicionalmente são consideradas antônimas palavras cujos significados estão em oposição entre si. 

Considerando-se isso, verifica-se no poema “Conjugação”, de Affonso Romano de Sant’Anna, que  

a) o fato de usar versos curtos, com apenas duas ou três palavras, dificulta a compreensão das 

oposições lexicais e enfraquece a estética do poema.  

b) as oposições de sentido são apresentadas de forma dicotômica no poema, já que as oposições 

ocorrem apenas em agrupamentos bipolares.  

c) as palavras apresentam oposição de sentido de vários modos distintos, de acordo com o texto em 

que ocorrem e com seu contexto de uso.  

d) o uso de três verbos diferentes em cada estrofe do poema tem como meta semântica a construção 

de um significado econômico. 
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3.  

 

Do ponto de vista da norma culta, é correto afirmar que “coisar” é:  

a) uma palavra resultante da atribuição do sentido conotativo de um verbo qualquer ao substantivo 

“coisa”.  

b) uma palavra resultante do processo de sufixação que transforma o substantivo “coisa” no verbo 

“coisar”.  

c) uma palavra que, graças a seu sentido universal, pode ser usada em substituição a todo e qualquer 

verbo não lembrado.  

d) uma palavra que resulta da transformação do substantivo “coisa” em verbo “coisar”, reiterando um 

esquecimento. 

 

 

4. Leia: “Aquele Sergio, de Raul Pompéia, entrava no internato de cabelos grandes e com uma alma de 

anjo cheirando à virgindade”.  

José Lins do Rego, Menino de Engenho. Ed. Moderna Ltda., São Paulo, 1983. 

No texto, o verbo cheirar tem significado de  

a) aspirar – desejar algo 

b) inalar – absorver o cheiro 

c) indagar – questionar algo 

d) parecer – ter características de 
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Leia o texto abaixo para responder às questões 5 e 6. 

 

GRITO 

Quadro que fundou o expressionismo nasceu de um ataque de pânico. 

 

Edvard Munch nasceu em 1863, mesmo ano em que O piquenique no bosque, de Édouard Manet, era 

exposto no Salão dos Rejeitados, chamando a atenção para um movimento que nem nome tinha ainda. Era o 

impressionismo, superando séculos de pintura acadêmica. Os impressionistas deixaram o realismo para a 

fotografia e se focaram no que ela não podia mostrar: as sensações, a parte subjetiva do que se vê.  

Crescendo durante essa revolução, Munch – que, aliás, também seria fotógrafo – achava a linguagem dos 

impressionistas superficial e científica, discreta demais para expressar o que sentia. E ele sentia: Munch tinha 

uma história familiar trágica: perdeu a mãe e uma irmã na infância, teve outra irmã que passou a vida em 

asilos psiquiátricos.  

Tornou-se artista sob forte oposição do pai, que morreria quando Munch tinha 25 anos e o deixaria na 

pobreza. O artista sempre viveu na boemia, entre bebedeiras, brigas e romances passageiros, tornando-se 

amigo do filósofo niilista Hans Jæger, que acreditava que o suicídio era a forma máxima da libertação.  

Fruto de suas obsessões, O Grito não foi seu primeiro quadro, mas o que o tornaria célebre. A inspiração 

veio do que parece ter sido um ataque de pânico, que ele escreveu em seu diário, pouco mais de um ano antes 

do quadro: “Estava andando por um caminho com dois amigos – o sol estava se pondo – quando, de repente, 

o sol tornou-se vermelho como o sangue. Eu parei, sentindo-me exausto, e me encostei na cerca – havia 

sangue e línguas de fogo sobre o fiorde negro e a cidade. Meus amigos continuaram andando, e eu fiquei lá, 

tremendo de ansiedade – e senti um grito infinito atravessando a natureza”.  

Ali nasceria um novo movimento artístico. O Grito seria a pedra fundadora do expressionismo, a 

principal vanguarda alemã dos anos 1910 aos 1930. 

Aventuras na História 

 

5. O verbo “crescer”, (crescendo), poderia ser usado com o mesmo sentido do texto, no seguinte 

enunciado: 

a) O bêbado, enfurecido, cresceu sobre o dono do bar.  

b) Os negócios de meu pai cresceram, apesar da crise que atingiu o país. 

c) O garrote cresceu, em um ano, o que os outros garrotes crescem em dois.  

d) Observamos, com alegria, que ele crescera com o sofrimento. 
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6. O verbo “nascer” em “Ali nasceria um novo movimento artístico” significa:  

a) tomar forma, instituir-se.  

b) começar a crescer, a brotar.  

c) gerar-se, ter surgimento, passar a existir.  

d) aparecer, sair. 

 

 

7. Sim, estou me associando à campanha nacional contra os verbos que acabam em "ilizar". Se nada for 

feito, daqui a pouco eles serão mais numerosos do que os terminados simplesmente em "ar". Todos os 

dias os maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais termos 

infelizes, que imediatamente são operacionalizados pela mídia, reinicializando palavras que já existiam 

e eram perfeitamente claras e eufônicas. A doença está tão disseminada que muitos verbos honestos, 

com currículo de ótimos serviços prestados, estão a ponto de cair em desgraça entre pessoas de 

ouvidossensíveis. Depois que você fica alérgico a disponibilizar, como você vai admitir, digamos, 

"viabilizar"? É triste demorar tanto tempo para a gente se dar conta de que "desincompatibilizar" sempre 

foi um palavrão.  

FREIRE, Ricardo. Complicabilizando. Época, ago. 2003. 

Com base no texto, é correto afirmar:  

a) A “campanha nacional” a que se refere o autor tem por objetivo banir da língua portuguesa os 

verbos terminados em “ilizar”.  

b) O autor considera o emprego de verbos como “reinicializando” e “viabilizar” uma verdadeira 

“doença”.  

c) A maioria dos verbos terminados em “(i)lizar”, presentes no texto, foi incorporada à língua por 

influência estrangeira.  

d) O autor, no final do primeiro parágrafo, acaba usando involuntariamente os verbos que ele condena.  

e) Os prefixos “des” e “in”, que entram na formação do verbo “desincompatibilizar”, têm sentido 

oposto, por isso o autor o considera um “palavrão”. 

 

8. Querido Sr. Clemens, 

 

Sei que o ofendi porque sua carta, não datada de outro dia, mas que parece ter sido escrita em 5 de 

julho, foi muito abrupta; eu a li e reli com os olhos turvos de lágrimas. Não usarei meu maravilhoso 

broche de peixe-anjo se o senhor não quiser; devolverei ao senhor, se assim me for pedido… 

OATES, J. C. Descanse em paz. São Paulo: Leya, 2008. 

 

 

 

Nesse fragmento de carta pessoal, quanto à sequenciação dos eventos, reconhece-se a norma-padrão 

pelo(a) 

a) colocação pronominal em próclise. 
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b) uso recorrente de marcas de negação. 

c) emprego adequado dos tempos verbais. 

d) preferência por arcaísmos, como “abrupta” e “turvo”. 

e) presença de qualificadores, como “maravilhoso” e “peixe-anjo”. 

 

9. Por que Raduan Nassar parou de escrever? Essa pergunta com ares novelescos continua um enigma 

inexplicado. Depois de se preparar por 20 anos, a consagração veio junto com a estréia no lançamento 

do romance “Lavoura Arcaica” (1975), seguido de outro êxito atordoante, a novela “Um Copo de Cólera” 

(1978). No auge de uma carreira recém-começada, as traduções de vento em popa, quando seus 

leitores antecipam proezas ainda maiores que estavam por vir, de repente o escritor paulista anunciou 

que passava a arar outras terras, trocava a literatura pela agricultura [... ].  

FRIAS FILHO, O. O silêncio de Raduan. Folha de S. Paulo, 10 out. 1996. Disponível em: . Acesso em: 30 mar. 2018 

Na coluna publicada no jornal Folha de São Paulo em outubro de 1996, a informação sobre o abandono 

da literatura pelo escritor Raduan Nassar  

a) foi transcrita sob a forma de discurso indireto introduzido por um verbo de dizer que pode ser 

considerado sinônimo de declarar.  

b) foi relatada sem marcas linguísticas que permitam distinguir as palavras do escritor das palavras 

do autor do texto.  

c) foi transcrita diretamente embora não seja possível identificar as marcas formais comumente 

usadas nessa forma de discurso relatado.  

d) foi relatada indiretamente sem que as regras gramaticais para esse fim fossem seguidas 

adequadamente pelo autor do texto. 

 

10. O que seria correto afirmar com relação aos usos dos tempos verbais no trecho a seguir? 

Um grupo de pesquisadores da University College London comprovou que isso também ocorre com as 

sensações associadas a burlar as normas morais, um fenômeno que poderia explicar como se pode 

chegar a cometer atos desonestos graves a partir de outros que, a princípio, parecem irrelevantes. 

a) A forma verbal ‘comprovou’ está no pretérito perfeito para indicar a continuidade do estudo dos 

pesquisadores.  

b) A forma verbal ‘ocorre’ está no presente do indicativo para indicar que o fenômeno acontece 

somente no exato momento em que se fala.  

c) A perífrase verbal ‘poderia explicar’ tem seu verbo auxiliar no futuro do pretérito para indicar 

incerteza na explicação da assunção de atos desonestos.  

d) A perífrase verbal ‘pode chegar’ tem seu verbo auxiliar no presente do indicativo para indicar certeza 

quanto à frequência de atos desonestos.  

e) A forma verbal ‘parecem’ está no presente do indicativo para indicar situação não garantida no 

momento atual. 
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Gabarito 
 

1. D 

No fragmento do romance há a predominância da linguagem conotativa pelo uso de diversas figuras de 

linguagem que deslocam o relato de uma estrutura convencional, objetiva, para outra, subjetiva, por 

transmitir as impressões pessoas do narrador. Expressões como “um cachorro cor de carvão dorme no 

azul etéreo” e “o vento nordeste se tumultua as árvores e as ondas” são exemplos de metáfora e 

personificação.  
 

2. C 

O poema apresentado tem como base a oposição de sentidos. Percebe-se pelas estrofes que as ações 

são complementares entre as duas primeiras pessoas em oposição à ação da terceira pessoa.  
 

3. B 

De acordo com os processos de formação de palavras, tratados pela gramática tradicional, o verbo 

“coisar” é derivado por sufixação do substantivo “coisa”.  
 

4. D 

No texto, já uma tentativa de estabelecer semelhança entre alma de anjo e virgindade. 
 

5. D 

A alternativa em que o verbo “crescer” apresenta o mesmo sentido (de crescimento, desenvolvimento 

humano, passagem de anos, envelhecimento) que o texto é a letra (D).  
 

6. A 

Um movimento artístico surgia e tomava forma para se instituir como escola literária. O verbo tem o 

mesmo sentido na alternativa (A).  
 

7. C 

A afirmação de que “maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais 

termos infelizes” permite concluir que o autor considera que a incorporação de verbos terminados em 

“izar” à língua portuguesa decorre de influência estrangeira. 
 

8. C 

A carta, apesar de indicar ao leitor certa coloquialidade por ser pessoal, aborda o emprego correto dos 

tempos verbais, predominando o pretérito perfeito. 
 

9. A 

No final do texto, o jornalista coloca que o escritor anunciou seu abandono da literatura. Assim, ao valer-

se do verbo de dizer “anunciou”, ele emprega o discurso indireto.  
 

10. C 

As demais opções estão incorretas, pois: o pretérito perfeito expressa um fato ocorrido em momento 

anterior ao do enunciado e que foi totalmente terminado; a forma verbal ‘ocorre’ está no presente do 

indicativo para indicar um processo regular, ou de validade permanente; a perífrase verbal ‘pode chegar’ 

não é indicativa de certeza quanto à frequência de atos desonestos no futuro próximo; não é o uso do 

presente do indicativo que indica a situação não garantida no momento atual, mas sim o valor semântico 

do verbo “parecer” que indica probabilidade.   
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Balanceamento de equações por tentativa e reações redox 

 

Resumo 

 

Existem alguns métodos modos para se fazer balanceamento de reações, entre eles, o método das tentativas 

(MACHO) é um dos mais utilizados. 

Método das tentativas: Consiste em colocar os coeficientes, ao seu modo, até igualar o número de átomos 

dos reagentes (lado esquerdo da seta) com os produtos (lado direito da seta). Podemos adotar uma 

sequência para facilitar a definição dos coeficientes, que chamamos de MACHO: 

 

Metais 

Ametais 

Carbono 

Hidrogênio 

Oxigênio 

Exemplo:    Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3+ H2O 

 

1. Ajuste o metal (alumínio) 

2Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O 

 

2. Ajuste o enxofre (ametal): 

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O 

 

3. Ajuste o hidrogênio: 

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O 

   2x3=6        2x3=6                         6x2=12 

 

4. Ajuste o oxigênio: 

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O 

2x3=6   +   3x4=12   =   3x4=12   +    6x1=6 

               18                 =                18 

 

Observe que os oxigênios, por conta da ordem de balanço aplicada, se balancearam automaticamente. 

 

Logo a reação balanceada fica: 

 

2Al(OH)3+ 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O  

 

E seus coeficientes estequiométricos são →   2:3:1:6 
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Reações de oxirredução ou redox 

Reações de redox, são as que ocorrem com transferência de um ou mais elétrons entre as espécies 

participantes. 

 

Exemplo: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

 

Para saber se a reação é de oxirredução basta determinar o nox de cada átomo e verificar se, aos pares, o nox 

muda. 

 

 

Obs.: O número de elétrons ganhos deverá ser igual ao número de elétrons perdidos. 

 

Oxidação e agente redutor 

É o fenômeno da perda de elétrons. A espécie química, ao sofrer oxidação, tende a ceder elétrons, sendo 

considerado o agente redutor da reação. 

 

 

Redução ou agente oxidante 

É o fenômeno do ganho de elétrons. A espécie química, ao sofrer redução, tende a receber elétrons, sendo 

considerada o agente oxidante da reação. 

 

Dica para lembrar: 

Quem sofre Oxidação →Perde elétrons → É agente Redutor  

Quem sofre Redução →Ganha elétrons → É agente Oxidante 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-balanceamento-de-equacoes-por-tentativa-e-reacoes-redox/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=reacoes-de-oxirreducao
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Exercícios 

 

1. Analise as seguintes reações:  

I. 2 HCl + 2 HNO3 → 2 NO2 + Cl2 + 2 H2O  

II. Cl2 + H2O2 → 2 HCl + O2  

III. Zn + 2 MnO2 → ZnO + Mn2O3  
 
Os agentes oxidantes das reações I, II e III são, respectivamente:  

a) HCl; Cl2; Zn  

b) HCl; H2O2; MnO2  

c) HNO3; H2O2; MnO2  

d) HNO3; H2O2; Zn  

e) HNO3; Cl2; MnO2 
 
 

2. Considere as transformações químicas abaixo:  

I. 3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO  

II. 2 AgNO3 + 2 NaOH → Ag2O + 2 NaNO3 + H2O  

III. CaCO3 → CaO → CO2  
 
Ocorre óxido-redução apenas em:  

a) I  

b) II  

c) III  

d) I e III   

e) II e III 
 

 

3. Em contato com ar úmido, um telhado de cobre é lentamente coberto por uma camada verde de CuCO3, 

formado pela seqüência de reações representadas pelas equações a seguir:  

 
2 Cu (s) + O2 (g) + 2 H2O (l) → 2 Cu(OH)2 (s) (equação 1) 
Cu(OH)2 (s) + CO2 (g) → CuCO3 (s) + H2O (l) (equação 2) 

 
Com relação ao processo global que ocorre, pode-se afirmar:  

a) as duas reações são de óxido-redução.  

b) apenas a reação 1 é de óxido-redução.  

c) apenas a reação 2 é de óxido-redução.  

d) nenhuma das reações é de óxido-redução. 

e) o Cu (s) é o agente oxidante da reação 1. 
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4. Escolha a alternativa que apresenta a equação da reação em que o átomo de enxofre sofreu oxidação.  

a) H2 (g) + S (s) → H2S (g)  

b) 2 HCl (g) + FeS (s) → FeCl2 (s) + H2S (g)  

c) SO3 (g) + Na2O (s) → Na2SO4 (s)  

d) 2 ZnS (s) + 3 O2 (g) → 2 ZnO (s) + 2 SO2 (g)  

e) 3 Na2S (s) + 2 FeCl3 (s) → 6 NaCl (s) + Fe2S3 (s) 
 

 

5. As reações químicas de oxi-redução, basicamente, são constituídas de espécies que podem perder e 

receber elétrons simultaneamente. Na reação: 

 
K2Cr2O7 + Na2C2O4 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2 (SO4 )3 + Na2SO4 + H2O + CO2 

 
Qual é o agente redutor?  

a) K2Cr2O7  

b) Na2C2O4  

c) H2SO4  

d) K2SO4  

e) Cr2 (SO4 )3 

 

 

6. O bicarbonato de sódio é usado em dois tipos diferentes de extintores: o extintor de espuma química e 

o extintor de pó químico seco. No primeiro, o bicarbonato de sódio reage com o ácido sulfúrico que, em 

contato, produzem a espuma e 2CO  conforme a reação não balanceada abaixo. 

 

3 2 4 2 4 2 2NaHCO H SO Na SO H O CO+ → + +  

 

É correto afirmar que, após o balanceamento, os valores dos coeficientes estequiométricos da 

esquerda para a direita são, respectivamente,  

a) 2, 1, 1, 1 e 2.    

b) 1, 1, 1, 2 e 1.    

c) 1, 1, 1, 1 e 1.    

d) 2, 2, 2, 2 e 2.    

e) 2, 1, 1, 2 e 2.    
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7. O gás hidrogênio (H2) é uma excelente alternativa para substituir combustíveis de origem fóssil ou 

qualquer outro que produza CO2. Uma forma bastante simples de produzir gás hidrogênio em pequena 

escala é adicionando alumínio a ácido clorídrico, de acordo com a equação a seguir: 

3 2j A q HC x A C y H+ → +  

Após o balanceamento correto, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros j, q, x e y 

será:  

a) 4.    

b) 9.    

c) 11.    

d) 13.    

e) 15.    

 

 

8. Airbags são hoje em dia um acessório de segurança indispensável nos automóveis. A reação que 

ocorre quando um airbag infla é 3(s) 2(g) (s)NaN N Na .→ +   

Quando se acertam os coeficientes estequiométricos, usando o menor conjunto adequado de 

coeficientes inteiros, a soma dos coeficientes é 

a) 3.     

b) 5.     

c) 7.      

d) 8.     

e) 9.     

 

 

9. O mineral esfalerita, composto de sulfeto de zinco (ZnS), é usado em telas de raios X e tubos de raios 

catódicos, pois emite luz por excitação causada por feixe de elétrons. Uma das etapas da obtenção do 

metal pode ser representada pela seguinte equação química não balanceada: 

2 2ZnO(s) SO (g) ZnS(s) O (g)+ → +  

Nessa equação, se o coeficiente estequiométrico da esfalerita for 2, os coeficientes estequiométricos, 

em números mínimos e inteiros, do oxigênio, do óxido de zinco e do dióxido de enxofre serão, 

respectivamente:  

a) 2, 2 e 2.    

b) 2, 2 e 3.     

c) 2, 3 e 3    

d) 3, 2 e 2    

e) 3, 3 e 3    
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10. Fermentações são usadas desde os tempos antigos para fabricar bebidas e pães. A equação química 

abaixo é demonstrativa desse processo. 

6 12 6 2 5 2
gás carbônicoglicose etanol

xC H O yC H OH zCO→ +  

 

Após balancear a equação, escolha, entre as alternativas abaixo, a que apresenta os valores corretos 

para os coeficientes x,  y  e z.   

a) x 1 y 2 z 3= = =     

b) x 1 y 2 z 2= = =     

c) x 2 y 1 z 2= = =     

d) x 2 y 2 z 2= = =     

e) x 1 y 1 z 1= = =     

 

  



 
 

 

 

7 

Química 
 

Gabarito 

 

1. E 

I. HNO3 → NO2   

NOX do N varia de +5 para +4 (Sofre redução, logo é agente oxidante) 

II. Cl2 → HCl 

NOX do Cl varia de 0 para -1 (Sofre redução, logo é agente oxidante) 

III. MnO2 → Mn2O3 

NOX do Mn varia de +4 para +3 (Sofre redução, logo é agente oxidante) 

 

2. A 

NO2   → HNO3 

NOX do N varia de +5 para +4  

NO2   → NO 

NOX do N varia de +5 para +2 

 

3. B 

Na equação 1, o cobre varia seu NOX de 0 para +2, e o oxigênio varia seu NOX de 0 para -2. 

Na equação 2 não ocorre óxido-redução. 

 

4. D 

Nessa reação o zinco varia seu NOX de -2 para +4, logo sofre uma oxidação. 

 

5. B 

O Carbono sofre uma oxidação variando seu NOX de +3 para +4, logo o oxalato de sódio é o agente redutor. 

 

6. E 

3 2 4 2 4 2 22NaHCO H SO Na SO 2H O 2CO+ → + +  

Coeficientes estequiométricos após o balanceamento: 2 :1:1: 2 : 2.    

 

7. D 

3 22A 6HC 2A C 3H

2 6 2 3 13

+ → +

+ + + =
   

 

8. C 

Pelo método das tentativas, vem: 3(s) 2(g) (s)2 NaN 3 N 2 Na .→ +  

Soma 2 3 2 7.= + + =    
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9. D 

2 22 ZnO(s) 2 SO (g) 2 ZnS(s) 3 O (g)+ → +  

 

Oxigênio 2(O ) 3=   

Óxido de zinco (ZnO) 2=  

Dióxido de enxofre 2(SO ) 2=    

 

10. B 

6 12 6 2 5 2
gás carbônicoglicose etanol

C H O 2C H OH 2CO→ +  

 

Assim: 

x 1; y 2 e z 2.= = =    
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Reações químicas 

 

Resumo 

 

As reações químicas são processos que transformam uma ou mais substâncias, chamados reagentes, em 

outras substâncias, chamadas produtos.  
Na química inorgânica podemos classificar as reações em quatro tipos diferentes: 

 

Adição ou síntese 
As reações de adição ou síntese são aquelas onde substâncias se juntam formando uma única substância. 

 

 

Síntese total  

Somente substâncias simples no reagente. 

Ex.:  C + O2 → CO2 

S + O2 + H2 → H2SO4 

 

Síntese parcial 

Pelo menos uma substância composta nos reagentes. 

Ex.: SO2 + ½ O2 → SO3 

CaO + H2O → Ca(OH)2 

 

Decomposição ou análise 

As reações de decomposição ou análise são aquelas onde uma substância dá origem a duas ou mais 

substâncias. 

 

 

Ex.:  CaCO3 +   CaO + CO2    Pirólise 

H2O  H2 + O2    Eletrólise 

2 Ag2O  4Ag + O2                 Fotólise 

 

 

Simples troca ou deslocamento 

As reações de simples troca ou deslocamento são aquelas onde existe a substituição do cátion ou do ânion 

de uma substância por um novo cátion ou ânion derivado de uma substância simples. 

 

 

 

 

R1 + R2 + Rn → Produto 

Reagente → P1 + P2 + Pn 

Deslocamento do cátion: AB + C →  CB + A Deslocamento do ânion: AB + D → AD + B 
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Ex.: Deslocamento do cátion: 

Ocorre: CuCl2 + Zn → ZnCl2 + Cu 

O Zn é mais reativo que o Cu, portanto, consegue substituí-lo no CuCl2. 

 

Não ocorre: KBr + Hg → X 

O Hg é menos reativo que o K, portanto, não consegue substituí-lo no KBr. 

 

Tabela de reatividade dos metais: 

 

Deslocamento do ânion: 

Ocorre: 2 KBr + Cl2 → 2 KCl + Br2 

O Cl é mais reativo que o Br, portanto, consegue substituí-lo no KBr. 

 

Não ocorre: 2NaCl + I2 →  X 

O I é menos reativo que o Cl, portanto, não consegue substituí-lo no NaCl. 

 

Tabela de reatividade dos ametais: 

 

 

Dupla troca ou permutação 

As reações de dupla troca ou permutação são aquelas que ocorrem entre substâncias compostas, havendo 

uma troca de espécies químicas que resulta na formação de novas substâncias compostas. 

 

 

 

Ex.: AgBr + Al2S3 → AlBr3 + Ag2S 

O cátion Ag+ do AgBr se liga ao ânion S-2 do Al2S3, e o cátion Al+3 do Al2S3 se liga ao Br- do AgBr. 

 

Obs.: Condições para ocorrência das reações de dupla troca 

 

Formação de eletrólitos fracos 

Na2S + H2SO4 → H2S (eletrólito fraco) + Na2SO4 

 

Formação de gás 

CaCO3 + HCl → H2O + CO2(gás) + CaCl2 

 

 

AB + CD → AD + CB 
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Formação de precipitado 

AgNO3 + NaCl → AgCl(precipitado - sólido) + NaNO3 

Tabela de solubilidade 

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-reacoes-quimicas-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=teorias-acido-base-reacoes-quimicas
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Exercícios 

 

1. Na produção de eletricidade, são, algumas vezes, usados geradores a óleo. Quando o óleo queima, 

produz SO2 que deve ser eliminado antes de ser emitido ao ar, pois é formador de chuva ácida. Um dos 

métodos para a sua eliminação usa o calcário, produzindo sulfito de cálcio que, posteriormente, é 

removido por precipitação eletrostática.  

As reações envolvidas na eliminação do SO2 são:  

 

 

As reações 1 e 2 denominam-se, respectivamente, reações de   

a) deslocamento e análise.     

b) deslocamento e síntese.     

c) síntese e análise.     

d) análise e síntese.     

e) síntese e deslocamento.     

  

 

2. Dadas as equações químicas abaixo, responda: 

  

 

Quais os tipos de reações, respectivamente, que ocorrem nas equações I, II e III?    

a) Aeração, hidrogenação e sulfonação.     

b) Hidrólise, cloração e oxirredução.     

c) Combustão, neutralização e decomposição.     

d) Dupla troca, ácido-base e combustão.     

e) Neutralização, dupla troca e oxirredução.     
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3. O quadro a seguir relaciona ordem, equação química e onde as mesmas ocorrem: 

 

As equações químicas I, II, III e IV correspondem, nessa ordem, aos seguintes tipos de reação:  

a) I-síntese; II-análise; III-deslocamento e IV-dupla troca.    

b) I-dupla troca; II-síntese; III-deslocamento e IV-análise.    

c) I-análise; II-síntese; III-deslocamento e IV-dupla troca.    

d) I-síntese; II-análise; III-dupla troca e IV-deslocamento.    

e) I-deslocamento; II-análise; III-síntese e IV-dupla troca.    

 

 

4. Quando se adicionam HNO3 a NaOH, a temperatura do sistema eleva-se. Pode-se concluir que a reação 

ocorrida é 

a) de deslocamento ou simples troca com liberação de calor.  

b) de dupla troca com absorção de calor.  

c) de dupla troca com liberação de calor.  

d) de adição com absorção de calor.  

e) de decomposição com liberação de calor. 

 

 

5. As reações I, II e III, são classificadas, respectivamente, como:  

I. (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4 H2O 

II. Zn + CuSO4  →  ZnSO4 + Cu 

III. Na2CO3 + 2 HCℓ  →  2 NaCℓ + H2O + CO2 

 

As reações I, II e III, são classificadas, respectivamente, como:  

a) análise, dupla-troca e simples-troca.     

b) adição, dupla-troca e simples-troca.     

c) análise, dupla-troca e decomposição.    

d) decomposição, deslocamento e dupla-troca.     

e) adição, deslocamento e dupla-troca.    
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6. Observe as equações a seguir: 

I. 2 KCℓO3  →  2 KCℓ + 3 O2 

II. 2 NO2 →  N2O4 

III. Na2CO3 + 2HCℓ →  2 NaCℓ + H2O + CO2 

IV. 2 Mg + 2 AgNO3 →  Mg(NO3)2 + 2 Ag 

 

Assinale a alternativa que representa, respectivamente, a sequência das reações de síntese, análise, 

simples troca e dupla troca:  

a) II, I, IV, III    

b) I, II, III, IV    

c) IV, I, II, III    

d) II, I, III, IV   

e) III, IV, I, II 

   

 

7. As reações químicas podem ser classificadas de acordo com as suas especificidades. 

I. 2KCℓO3(s) → 2KCℓ(s) + 3O2(g) 

II. Na(s) + H2O(ℓ)  → NaOH(aq) + 1/2 H2(g) 

III. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) 

 

A respeito das equações, numeradas de I a III, está correto afirmar que a(s) reação(ões):  

a) I é de síntese ou adição.    

b) II é de dupla troca    

c) II é de simples troca ou deslocamento.    

d) III é de análise ou decomposição.    

e) I e III são de dupla troca.    
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8. Fazendo-se a classificação das reações abaixo: 

I. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 

II. Cu(OH)2  → CuO + H2O 

III. Zn + 2AgNO3  → 2Ag + Zn(NO3)2 

IV. NH3 + HCl  → NH4Cl 

 

A ordem correta é:  

a) Decomposição, simples troca, dupla troca, adição.    

b) Dupla troca, adição, simples troca, análise.    

c) Dupla troca, análise, deslocamento, síntese.    

d) Deslocamento, análise, dupla troca, adição.    

e) Dupla troca, decomposição, síntese, simples troca.    

   

 

9. Para que a água possa ser consumida pela população, precisa passar por um processo que elimina 

todos os seus poluentes. O tratamento da água se faz em duas fases: tratamento primário (os 

poluentes são eliminados por processos físicos) e tratamento secundário (os poluentes são eliminados 

por processos químicos). No tratamento secundário, existe uma fase denominada coagulação ou 

floculação representada pela equação: 

 

Al2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 →  2Al(OH)3 + 3CaSO4 

 

E uma outra, a da desinfecção, que se dá por adição de hipoclorito de sódio (NaClO). Identifique a opção 

que apresenta uma afirmativa correta em relação ao tratamento da água por processos químicos:  

a) a fase de coagulação é representada por uma reação de dupla troca;    

b) o hipoclorito de sódio (NaClO) é um sal orgânico;    

c) a fase de coagulação é representada por uma reação de desproporcionamento;    

d) o sulfato de cálcio (CaSO4) é um sal básico;    

e) o Ca(OH)2 é uma monobase.    
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10. Abaixo são fornecidos os resultados das reações entre metais e sais. 

 

 

De acordo com as reações acima equacionadas, a ordem decrescente de reatividade dos metais 

envolvidos em questão é:  

a) Al, Fe e Ag.    

b) Ag, Fe e Al     

c) Fe, Al e Ag.    

d) Ag, Al e Fe.    

e) Al, Ag e Fe.   
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Gabarito 

 

1. D 

 

Na primeira reação temo a análise ou decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e dióxido 

de carbono 

Na segunda reação tem a adição de dióxido de enxofre ao óxido de cálcio formando o sulfito de cálcio. 

 

2. C 

Combustão do metano 

Neutralização, reação de um ácido e uma base dando origem a sal e água 

Decomposição do CaCO3  em CaO e  CO2 

 

3. B 

I. dupla troca - troca de cátions e ânions entre as substâncias 

II. Síntese - duas ou mais substâncias dando origem a uma única 

III. Deslocamento - substância simples  + composta dando origem em um substância simples diferente 

e uma composta diferente 

IV. Análise, ou decomposição, uma única substância dando origem a duas ou mais. 

 

4. C 

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O  - Reação de dupla troca, e como o enunciado disse que houve elevação na 

temperatura do meio essa reação liberará calor. 

 

5. D 

I. (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4 H2O – Uma única substância dando origem à duas ou mais 

II. Zn + CuSO4  →  ZnSO4 + Cu – Simples troca ou deslocamento 

III. Na2CO3 + 2 HCℓ  →  2 NaCℓ + H2O + CO2  - Dupla troca 

 

6. A 

I. 2 KCℓO3  →  2 KCℓ + 3 O2  - Análise 

II. 2 NO2 →  N2O4  - Síntese 

III. Na2CO3 + 2HCℓ →  2 NaCℓ + H2O + CO2  - Simples troca 

IV. 2 Mg + 2 AgNO3 →  Mg(NO3)2 + 2 Ag  - Dupla troca 

 

7. C 

I. 2KCℓO3(s) → 2KCℓ(s) + 3O2(g) –  Análise ou decomposição 

II. Na(s) + H2O(ℓ)  → NaOH(aq) + 1/2 H2(g) – Simples troca ou deslocamento 

III. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)  - Síntese ou adição 
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8. C 

I. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4  - Dupla troca 

II. Cu(OH)2  → CuO + H2O - Análise 

III. Zn + 2AgNO3  → 2Ag + Zn(NO3)2 - Deslocamento 

IV. NH3 + HCl  → NH4Cl - Síntese 

 

9. A 

Al2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 →  2Al(OH)3 + 3CaSO4 

Dupla troca 

 

10. A 

Reatividade: Al > Fe > Ag.    
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Métodos de raciocínio: dialética 

 

Resumo 

 

Na última aula, falamos um pouco sobre os métodos de dedução e indução. De fato, precisamos de maneiras 

de organizar o raciocínio, de forma que a redação do vestibular fique bem clara, objetiva. Os métodos de 

raciocínio são, então, uma fonte de construção de pensamento muito valiosa para o nosso trabalho na escrita. 

Porém, nem sempre podemos organizar as ideias apenas por métodos com premissas e evidências. Assim, 

abordaremos neste material o método dialético para maior ênfase nas construções textuais. 

  

A dialética e o princípio de não-contradição das afirmações 

  
A palavra dialética deriva de aptidão para falar de dualidades, ou seja, contradições. Diferentemente 

da indução e da dedução, a dialética não se baseia em evidências ou premissas, mas em três elementos muito 

importantes: a tese, a antítese, elemento oposto, contraditório, e a síntese, momento em que se associa as 

duas afirmações de forma que se possa falar da contradição.  

 

O raciocínio dialético funciona como uma evolução da lógica dos raciocínios indutivo e dedutivo. 

Aristóteles, quando construiu o raciocínio indutivo apresentado anteriormente, criou um princípio de não-

contradição das afirmações, ou seja, para o filósofo, só se poderia chegar a uma conclusão de ordem lógica 

se as afirmações não fossem contraditórias.  

 

Exemplo: se alguém diz que uma casa é amarela e não é amarela ao mesmo tempo, a única conclusão 

possível é que esse objeto não existe. Dito de outro modo, seria considerada uma falha do raciocínio a 

afirmação e a negação de um mesmo elemento. 

 

Em um tema de redação em que se pergunte se as adaptações de clássicos no Brasil são válidas ou 

não, é muito comum encontrar benefícios e prejuízos na sua aplicação. Assim, encontrarmos opiniões 

favoráveis e contrárias à proposta. Percebe-se, então, que certas coisas/situações/objetos, às vezes, podem 

ser e não ser ao mesmo tempo. Dessa forma, a dedução, a indução e a não-contradição se tornam limitantes 

do raciocínio humano, sendo necessário o método dialético. Vamos ver um exemplo? O tema é “A influência 

da TV na sociedade brasileira do século XXI”: 

  

É fácil perceber que os efeitos negativos da televisão nascem na difusão de valores como o 

individualismo e a violência, veiculados por imagens a que estão submetidas muitas pessoas sem senso 

crítico. Paradoxalmente, esse mesmo meio de comunicação de massa permite um contato com o mundo 

distante, permitindo ao público ter acesso ao poder da informação. Na verdade, a discussão sobre a influência 

da TV só fará sentido se for considerado o uso que cada telespectador faz do veículo, o que depende de sua 

formação prévia, e não do que é reproduzido. 
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Note que o tema trata de dois lados da discussão acerca da influência da televisão na sociedade. Por 

um lado, podemos identificar a difusão de valores negativos, que podem ser prejudiciais (tese). Entretanto, há 

também um lado positivo que precisa ser levado em conta (antítese). Dessa forma, a discussão se desloca, 

um impasse é superado: o debate, aqui, não é sobre o que é veiculado nesse meio, mas sobre o uso que se 

faz dele (síntese).  

  

Vantagens e desvantagens do raciocínio dialético 
  

Como vantagens do uso do método dialético, podemos destacar, então, superação de um impasse 

argumentativo e o aprofundamento do argumento, que vai além da discussão míope dos benefícios e 

prejuízos de alguma coisa, por exemplo. Isso mostra que o aluno sabe trabalhar bem os dois lados de uma 

discussão, o que é muito bem visto pelas bancas de vestibular. Por outro lado, a desvantagem é a dificuldade 

de construção da síntese, de forma que, se inadequada ou ineficaz, o aluno tende a não tomar um 

posicionamento. A fim de evitar tal problema, falaremos de dois tipos de síntese que podem te ajudar a não 

ter problemas e superar esse impasse. 

  

A síntese conciliadora 
  

O primeiro tipo de síntese é a conciliadora que, como o próprio nome diz, traz harmonia, associação 

aos elementos que, a princípio, são contraditórios. Na discussão da TV, podemos, por exemplo, concluir que 

tudo depende do veículo e do programa em questão, afinal, a TV é um meio com múltiplos usos, alguns 

positivos, outros negativos. Esse seria um exemplo de síntese conciliadora, na qual esclarecemos os termos, 

mostrando que, de certa forma, não há uma contradição no que está sendo apresentado. Podemos, também, 

nessa síntese, deslocar a questão, como uma “fuga” à discussão anterior, o que fica muito claro no parágrafo 

que vimos anteriormente sobre o mesmo tema. 

  

A síntese reafirmadora 
 

Já a síntese reafirmadora, o segundo tipo, reafirma a tese apresentada, desbancando o argumento 

antitético. Dessa forma, apresenta- se um argumento, tenta-se contestar tal argumento com a antítese e, por 

fim, usa-se a síntese para reafirmar e convencer o leitor da invalidez da antítese. Vejamos o exemplo abaixo: 

  

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o investimento em educação é fundamental para o nosso 

país, pois constitui a principal base para o desenvolvimento. Há quem sustente, no entanto, que a “chave” 

para o sucesso está na escolha de bons administradores como governantes. Os defensores dessa ideia 

parecem se esquecer de que, por mais capacitada que seja a autoridade governante, o verdadeiro 

desenvolvimento só ocorrerá com indivíduos realmente qualificados em todos os setores. Esse ideal somente 

a educação de qualidade permitiria atingir.  

  

No exemplo, podemos perceber facilmente os três elementos do raciocínio: 

 

Tese: O investimento em educação é fundamental para o nosso país, pois constitui a principal base para o 

desenvolvimento. 
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Antítese: Não é a educação, mas a escolha de bons administradores como governantes que permite o 

desenvolvimento. 

Síntese (reafirmadora): Ainda que o governante seja competente, o verdadeiro desenvolvimento só virá de 

indivíduos qualificados em todos os setores – o que só pode ser atingido com boa educação. 

  

A síntese reafirmadora, então, anula o argumento antitético e reforça a tese, ou seja, o ponto de vista 

do autor do texto. 

  

Falhas possíveis nos métodos 

  

Todo raciocínio pode apresentar falhas, apesar de não ser necessariamente algo pré-estabelecido a 

ocorrer, é necessário disponibilizar atenção ao seu conteúdo. Conheceremos, então, dois tipos: a falácia e o 

sofisma. 

 

As falácias são raciocínios aparentemente válidos, verdadeiros, mas que apresentam um certo desvio. 

Veja o exemplo: 

  

Premissa Maior: Todos os alunos são inteligentes. 

Premissa Menor: Ora, Bernardo é um aluno. 

Conclusão: Logo, Bernardo é inteligente. 

  

No caso apresentado, percebe-se, claramente, que uma das premissas - a maior - está errada, não é 

verdadeira. Quando uma das etapas do raciocínio não tem validade, mas, mesmo assim, a conclusão parece 

fazer sentido, reconhecemos uma falácia. 

Exemplificando, é comum ver que, em um texto, percebermos certas generalizações, como “todos os 

políticos são corruptos” ou “todos os policiais são subornáveis”. Essas são premissas que, em um raciocínio, 

parecem até dar origem a uma conclusão válida. Entretanto, não passam de falácias. 

Os sofismas, por sua vez, são falácias construídas de modo consciente, buscando, de alguma forma, 

um proveito. Um exemplo muito claro disso está no chamado argumentum ad hominem, quando, em uma 

discussão, alguém cria um desvio do conteúdo e critica, diretamente, o interlocutor. Se o autor A afirma X e o 

outro indivíduo encontra uma característica considerada negativa nesse A, logo, a proposição X é considerada 

falsa.  
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Exercícios 

 

1. Ler e crescer 

Com a inacreditável capacidade humana de ter ideias, sonhar, imaginar, observar, descobrir, 

constatar, enfim, refletir sobre o mundo e com isso ir crescendo, a produção textual vem se ampliando 

ao longo da história. As conquistas tecnológicas e a democratização da educação trazem a esse acervo 

uma multiplicação exponencial, que começa a afligir homens e mulheres de várias formas. Com a 

angústia do excesso. A inquietação com os limites da leitura. A sensação de hoje ser impossível 

abarcar a totalidade do conhecimento e da experiência (ingênuo sonho de outras épocas). A 

preocupação com a abundância da produção e a impossibilidade de seu consumo total por meio de 

um indivíduo. O medo da perda. A aflição de se querer hierarquizar ou organizar esse material. Enfim, 

constatamos que a leitura cresceu, e cresceu demais. 

Ao mesmo tempo, ainda falta muito para quanto queremos e necessitamos que ela cresça. 

Precisa crescer muito mais. Assim, multiplicamos campanhas de leitura e projetos de fomento do livro. 

Mas sabemos que, com todo o crescimento, jamais a leitura conseguirá acompanhar a expansão 

incontrolável e necessariamente caótica da produção dos textos, que se multiplicam ainda mais, numa 

infinidade de meios novos. Muda-se então o foco dos estudiosos, abandona-se o exame dos textos e 

da literatura, criam-se os especialistas em leitura, multiplicam-se as reflexões sobre livros e leitura, 

numa tentativa de ao menos entendermos o que se passa, já́ que é um mecanismo que recusa qualquer 

forma de domínio e nos fugiu ao controle completamente. 

Falar em domínio e controle a propósito da inquietação que assalta quem pensa nessas 

questões equivale a lembrar um aspecto indissociável da cultura escrita, e nem sempre trazido com 

clareza à consciência: o poder. 

Ler e escrever é sempre deter alguma forma de poder. Mesmo que nem sempre ele se exerça 

sob a forma do poder de mandar nos outros ou de fazer melhor e ganhar mais dinheiro (por ter mais 

informação e conhecer mais), ou sob a forma de guardar como um tesouro a semente do futuro ou a 

palavra sagrada como nos mosteiros medievais ou em confrarias religiosas, seitas secretas, confrarias 

de todo tipo. De qualquer forma, é uma caixinha dentro da outra: o poder de compreender o texto 

suficientemente para perceber que nele há várias outras possibilidades de compreensão sempre 

significou poder – o tremendo poder de crescer e expandir os limites individuais do humano. 

Constatar que dominar a leitura é se apropriar de alguma forma de poder está na base de duas 

atitudes antagônicas dos tempos modernos. Uma, autoritária, tenta impedir que a leitura se espalhe 

por todos, para que não se tenha de compartilhar o poder. Outra, democrática, defende a expansão da 

leitura para que todos tenham acesso a essa parcela de poder. 

Do jeito que a alfabetização está conseguindo aumentar o número de leitores, paralelamente à 

expansão da produção editorial que está oferecendo material escrito em quantidades jamais 

imaginadas antes, e ainda com o advento de meios tecnológicos que eliminam as barreiras entre 

produção e consumo do material escrito, tudo levaria a crer que essa questão está sendo resolvida. 

Será́? Na verdade, creio que ela se abre sobre outras questões. Que tipo de alfabetização é esse, a que 

tipo de leitura tem levado, com que tipo de utilidade social? 

ANA MARIA MACHADO 

www.dubitoergosum.xpg.com.br  
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Enfim, constatamos que a leitura cresceu, e cresceu demais. 

Ao mesmo tempo, ainda falta muito para quanto queremos e necessitamos que ela cresça. Precisa 

crescer muito mais. (l. 8-11) 

 

Ao afirmar que a leitura cresceu, mas ainda precisa crescer mais, a autora mostra seu ponto de vista. 

Esse ponto de vista se relaciona com a seguinte constatação: 

a) os novos meios tecnológicos não aproximaram de imediato os leitores 

b) a ampliação da produção textual não alterou o número de alfabetizados 

c) a eliminação de barreiras não representou de verdade uma conscientização 

d) o aumento de quantidade não se verificou do mesmo modo na qualidade 

 

Redação para as questões de 2 a 6 

Tema: A questão das adaptações de clássicos no Brasil: é válido facilitar? 

  

Facilitar é o primeiro passo 

  

No livro “A ordem do discurso”, ao apontar “Odisseia”, de Homero, em uma de suas explicações acerca 

da construção desse discurso, Michel Foucault o apresenta como o “texto primeiro”, o original, de onde partem 

outras versões que o autor chama de comentários, fieis à essência do primeiro da linhagem. Hoje muito 

comuns, essas adaptações despertam amor e ódio por parte de estudiosos e leitores. Diante de opiniões 

positivas e negativas, a discussão toma outro rumo: em prol do interesse por parte dos alunos e da 

manutenção dos clássicos na agenda das escolas, é válido pensar nas adaptações como um passo para a 

apresentação dos textos primitivos em sala de aula. 

Em um primeiro plano, é válido analisar a opinião daqueles que chegam a criminalizar outras versões 

das obras. De acordo com esses críticos, considerados puristas, as mudanças trazem perdas na essência da 

história, além de transformações no ritmo e nas palavras do livro. Uma vez que alguém pretende adaptar um 

texto, é fato que o vocabulário e o andamento obedecerão a determinado contexto, entretanto, buscando 

encanto por parte dos alunos – que, em sua maioria, têm aversão ao que é mais antigo –, essa pode ser uma 

estratégia interessante. Um exemplo claro disso está em “Ciumento de carteirinha”, versão de Moacyr Scliar 

para “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, muito recomendado para leitura em escolas. 

Nesse contexto de busca de um atrativo, há quem sustente a ideia de que essas mudanças são 

válidas e não tiram o valor das obras originais. Muitas das novas versões são apresentadas com outras 

narrativas, mantendo apenas a ideia original, como é o caso do livro de Scliar. Ao ver dos que apoiam a 

estratégia, a série é tão legítima quanto adaptações feitas por grandes nomes, como o próprio Machado de 

Assis, que traduziu – e, no processo de tradução, trouxe para a obra a sua essência – “O corvo”, de Edgar 

Allan Poe. Diante disso, é importante considerar a facilitação como uma forma de levar a atenção dos 

estudantes até os originais. Conhecendo a história, a sequência dos fatos, a linguagem pode não ser mais um 

fator de repulsão. 

Torna-se evidente, portanto, que, a fim de evitar esse impasse, conciliar as duas posições é o melhor 

caminho. Assim, para apresentar as adaptações como um passo para os clássicos, governo e escolas, em 

parceria, podem promover palestras desses adaptadores, de forma que mostrem a verdadeira inspiração para 

seus livros. Além disso, a mídia, inserida nessa parceria, pode trabalhar campanhas que mostrem texto 
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primeiro e revisitado, de forma que tal conexão também seja feita pelos leitores. Só assim, facilitando e 

abrindo portas para o mais complexo, a associação feita por Foucault em 1970, destacando a fidelidade entre 

obra original e comentário, poderá se aplicar aos dias atuais. 

 

2. Apresentar a tese do texto 

3. Qual seria a antítese, partindo do pressuposto dialético? 

4. Abordar qual é a síntese, exemplificar através do texto. 

5. Como apresentado no conceito da aula, existem dois tipos de síntese para trabalhar este método de 

raciocínio. Qual é o desenvolvido no texto? Explique.   

6. Quanto às falhas na argumentação, quais são apresentadas na redação? 

 

 

Leia o texto para resolver as questões 7, 8 e 9. 
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7. O método dialético trabalha, basicamente, o choque de ideias e a resolução de um impasse por meio 

de dois tipos de síntese: a conciliadora e a reafirmadora. Considerando os seus conhecimentos sobre 

cada uma delas, identifique, na tirinha, o tipo de síntese utilizado na construção do raciocínio. 

8. Qual seria o perigo no uso dessa síntese em uma redação do ENEM? 

9. Se o tipo de síntese fosse outro, como as personagens deveriam reagir, nos quadrinhos 6 e 9? 

 

10. O ENEM de 2002 cobrou de seus candidatos uma discussão sobre "O direito de votar: como fazer dessa 

conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita?" Muitos alunos, 

na construção de seus textos, defenderam um raciocínio dialético, levando em consideração o fato de 

o voto obrigatório ser bom ou não. Se você fosse vestibulando naquele ano, como planejaria um texto 

usando esse método? Tente construir, como em um planejamento, tese, antítese e síntese. 

 

Redação para as questões 11, 12, 13, 14 e 15 

 

Redação 2 

Tema: A redução da maioridade penal no Brasil 

  

Mais uma lição de Pitágoras 

  

Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da 

maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente 

associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se 

consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, 

estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. 

Devemos, então, analisar os dois extremos para resolver esse impasse e encontrar a melhor forma de mostrar 

que diminuir a maioridade não é o caminho mais interessante. 

Em primeiro lugar, é importante considerar os principais pontos levantados por quem é favorável a 

esse projeto de lei. É relevante entender isso, pois grande parte da população tem se mostrado simpática à 

proposta. Esse grupo aponta que em vários países do mundo a idade para ser julgado como adulto é inferior 

à do Brasil. Além disso, destaca que, se um jovem de 16 anos é consciente para votar, também o é para 

responder criminalmente por seus atos, principalmente aqueles cometidos contra a vida. Os defensores da 

redução, porém, se esquecem de alguns dados importantes nessa discussão, levantados por quem é contrário 

ao projeto. 

Quem discorda da ideia, então, rebate esses argumentos se baseando em estatísticas do CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça) e da Unesco, provando, respectivamente, que o sistema prisional é ineficiente 

– possui índice de reincidência de 70% – e não reduz a violência, pois nenhum país teve queda nas taxas de 

criminalidade depois de reduzir a maioridade. Além disso, ainda segundo o CNJ, menos de 10% das infrações 

cometidas por menores são atentados à vida – os mais apontados pelos defensores. Destaca-se, também, 

que o cidadão brasileiro é responsabilizado penalmente a partir dos 12 anos e que aos 16 o voto é facultativo, 

não sendo critério definidor de “consciência plena”. Apontam, ainda, a tendência de se elevar a maioridade 

em vários países no mundo, inclusive em alguns pontos dos EUA. Tais dados confirmam a necessidade de 

manutenção da atual lei e a inconsistência dos argumentos dos favoráveis à mudança. 
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Torna-se claro, portanto, que a redução não é a solução mais adequada e que, a fim de resolver os 

problemas e extinguir de vez essa possibilidade, algo precisa ser feito a curto prazo. Quanto à questão 

emergencial, é importante que as autoridades responsáveis façam valer as medidas presentes no ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), que preveem, inclusive, a privação de liberdade, mas visam à 

reeducação social desses infratores. A escola também tem papel fundamental na formação de cidadãos que 

respeitem os valores de sua sociedade. Por isso, o governo deve observar os ensinamentos de Pitágoras e 

“educar as crianças para que não precisemos punir os adultos”. Assim, poderemos vislumbrar um futuro mais 

esperançoso e seguro para todos. 

 

11. Apresentar a tese do texto 

12. Qual seria a antítese, partindo do pressuposto dialético? 

13. Abordar qual é a síntese (e seu tipo), exemplificar através do texto. 

14. Quanto às falhas na argumentação, quais são apresentadas na redação? 

15. Em um contexto geral, como foi a construção do método de raciocínio no texto? 

 

Questão Contexto 

 

 

 

A tirinha de Dimitri Bitu trabalha o método de raciocínio dialético e suas adversidades quanto à tese, 

antítese e síntese. Apresentar a sua reflexão sobre a tirinha e o entendimento do autor quanto aos 

mecanismos de falhas de argumentação. 
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Gabarito 

 

1. D 

A autora afirma, ao mesmo tempo, que a leitura cresceu demais e que é preciso que ela ainda cresça 

muito mais. A aparente contradição se dissolve quando o leitor percebe que o texto promove a distinção 

entre um aumento puramente quantitativo da leitura - este é que seria até mesmo demasiado - e um outro 

aumento que também fosse qualitativo, permitindo que se leia não apenas mais, mas também que se leia 

melhor, isto é, que se leiam textos melhores. Por isso, a autora reclama que o aumento de quantidade não 

se verificou do mesmo modo na qualidade, no que se refere à leitura.(resposta do vestibular UERJ) 

 

2. Tese: Não é válido facilitar. As adaptações de clássicos trazem perdas na essência da história, além de 

transformações no ritmo e nas palavras do livro. 

 

3. Antítese: Há quem sustente que as mudanças são válidas e não tiram o valor das originais. A adaptações 

são tão legítimas quanto as feitas por grandes nomes, como o próprio Machado de Assis. 

 

4. Síntese: É importante considerar a facilitação como uma forma de levar a atenção dos estudantes até os 

originais. Conhecendo a história, a sequência dos fatos, a linguagem pode não ser mais um fator de 

repulsão. 

 

5. A síntese apresentada no texto é a conciliadora porque, como o próprio nome diz, promove a harmonia 

aos elementos contraditórios. Contextualizando, a síntese da redação desenvolve uma associação entre 

os dois parágrafos de desenvolvimento e demonstra uma conclusão a partir de uma visão clara e 

aprofundada.  

 

6. Como apresentado no resumo, as falhas de argumentação compreendem a falta de verdade em uma 

afirmação. Assim, todo o texto compreende de ideias e afirmações que, posteriormente são facilmente 

confirmadas ou comprovadas por algum conhecimento geral (citação, filme, livro, dados estatísticos, etc). 

Dessa forma, como em “Muitas das novas versões são apresentadas com outras narrativas, mantendo 

apenas a ideia original, como é o caso do livro de Scliar” o autor possui a percepção de trazer a veracidade 

sobre suas ideias, não produzindo falhas em seus argumentos. 

 

7. A síntese usada é a conciliadora, que, no caso, raciocina unindo as duas teses (tese e antítese) e 

encontrando um caminho comum às duas na resolução do impasse. 

 

8. O perigo está na construção de uma síntese pouco clara, definida, o que poderia deixar a redação pouco 

clara quanto ao seu posicionamento - e, para o autor, "em cima do muro". 

 

9. Se a síntese fosse reafirmadora, com a apresentação de duas teses ("Eu sou podre de rico" e "Mas eu só 

quero os tipos artistas", por exemplo), a resolução do impasse estaria na escolha de uma das duas 

afirmações (normalmente, a tese). A personagem do quadrinho do meio, provavelmente, desistiria de sua 

antítese e passaria a reconhecer seu amado pela sua única característica (no caso, "eu sou podre de rico"). 
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10. Sugestão de síntese reafirmadora: 

Tese: O voto obrigatório não é vantajoso, uma vez que dele podem vir escolhas pouco racionais, alienadas 

e, muitas vezes, sem fundamento.  

Antítese: O voto obrigatório é vantajoso, uma vez que mantém certo número de eleitores e, 

consequentemente, facilita a escolha de um representante da maioria. 

Síntese: O voto obrigatório não é vantajoso, uma vez que dele podem vir escolhas pouco racionais, 

alienadas e, muitas vezes, sem fundamento. Isso porque não garante o engajamento político dos eleitores 

e, consequentemente, pode continuar sem representar a maioria da população. 

 

11. A redução não é a solução mais adequada. 

 

12. Os que defendem a redução apontam que, em vários países do mundo, a idade para ser julgado como 

adulto é inferior à do Brasil. Além disso, destacam que, se um jovem de 16 anos é consciente para votar, 

também o é para responder criminalmente por seus atos, principalmente aqueles cometidos contra a vida. 

 

13. Síntese (reafirmadora): A redução não é a solução mais adequada, pois o sistema prisional é ineficiente 

e não reduz a violência, já que nenhum país que reduziu a maioridade teve queda nas taxas de 

criminalidade. Além disso, menos de 10% das infrações cometidas por menores são atentados à vida – 

os mais apontados pelos defensores. Destaca-se também o fato de que o cidadão brasileiro é 

responsabilizado penalmente a partir dos 12 anos e, aos 16, o voto é facultativo, não sendo critério para 

a definição de “consciência plena”. Há também o fato de que, no mundo, existe uma tendência de elevar 

a maioridade em vários países, inclusive em alguns pontos dos EUA. 

 

14. O texto supera o impasse da argumentação de forma reafirmadora, destruindo a antítese e reforçando o 

ponto de vista apresentado na tese: a redução da maioridade penal não é a solução mais adequada. A 

reafirmação fica por conta do segundo parágrafo de desenvolvimento, que apresenta dados e reflexões 

que confirmam a ideia apresentada na tese. 

 

15. A construção da dialética no texto é perceptível através dos três elementos base (tese, antítese e síntese) 

muito bem desenvolvidos durante toda escrita. Como pode ser visto nas questões anteriores, a 

reafirmação do ponto de vista através da antítese e a finalização do texto com a síntese de ideias, de 

modo claro e muito bem argumentado, prevê um bom entendimento por parte do autor.  

 

Questão Contexto  

 

A tirinha produzida por Dimitri Bitu exemplifica de forma irônica as faces da tese, antítese e síntese, 

demonstrando no último quadrinho a junção das duas ideias colocadas nos quadrinhos anteriores. Para o 

filósofo alemão Hegel, a dialética se dava sem a observação empírica dos fatos, só por meio do ponto de 

vista histórico e dedutivo dos textos que havia lido e interpretado. Além disso, sua forma de analisar se 

constituía da seguinte forma: TESE, que é a ideia formada pela maioria, ANTÍTESE, que contraria a ideia da 

tese e a SÍNTESE, que representa aspectos da tese juntos ao da antítese, superando a contradição e definindo 

uma conclusão. 

 



Se você chegou até o final desse eBook, é 
um ótimo candidato para ajudar a gente.

Dá uma olhada aqui e veja 
como, juntos, podemos 
melhorar sua forma de 
aprender. É tranquilinho, 
chega mais!

http://bit.ly/2oGk3X8



