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Coordenação endócrina: hipófise, pineal, tireoide e paratireóides 

 

Resumo 

 

Glândulas 

Podem ser classificadas em endócrinas, exócrinas e mistas.  

As glândulas endócrinas liberam hormônios que são lançados no sangue. Por exemplo: Hipófise, suprarrenal, 

tireoide. 

As glândulas exócrinas liberam sua secreção para o exterior por meio de ductos. Como exemplos, temos as 

glândulas sudoríparas, sebáceas, salivares, mamária. 

Por fim, as glândulas mistas são aquelas que possuem regiões endócrinas e regiões exócrinas. O maior 

exemplo de glândula mista é o pâncreas.  

 

O sistema endócrino é formado por diversas glândulas endócrinas, responsáveis pela síntese e secreção de 

hormônios na corrente sanguínea, que regulam diversas funções no organismo, incluindo a atividade de outras 

glândulas, como é o caso da hipófise.  

 

Disponível em: <http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/07/hormonio3.jpg>. Acesso 

em 10/05/2017 
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Hipófise (pituitária) 
A hipófise é extremamente importante, pois regula diversas outras glândulas. 

É dividida em adeno-hipófise (anterior) e neuro-hipófise (posterior) 

 

Neuro-hipófise 

Secreta ocitocina e vasopressina (ADH), que foram produzidos no hipotálamo. 

A ocitocina é responsável pela contração uterina durante o parto e pela ejeção do leite durante a amamentação.  

A vasopressina atua nos túbulos coletores renais, na reabsorção de água.  

 

Adeno-hipófise 

Secreta diversos hormônios regulatórios de outras glândulas, como ACTH (adrenal), TSH (tireóide), FSH e LH 

(gônadas), prolactina (produção do leite), além do GH, responsável pelo crescimento. 

 

Pineal 
A Glândula pineal se localiza no interior do terceiro ventrículo (por onde circula o líquido cerebrospinal). É 

responsável pela secreção de Melatonina, com maior liberação desse hormônio na ausência de luz. Assim, a 

melatonina pode regular o ciclo circadiano e o sono 
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Tireoide 
Localizada na região anterior do pescoço, possui formato de borboleta. É estimulada pelo TSH (hipofisário) a 

secretar os hormônios T3 e T4, que possuem iodo na sua composição. Assim, na deficiência de iodo, há o 

aumento da glândula na tentativa de aumentar sua eficácia. A isso se denomina bócio, cuja incidência reduziu 

drasticamente após a adição de iodo ao sal de cozinha. 

A função dos hormônios tireoidianos é regular o crescimento, desenvolvimento e metabolismo corporal, por 

meio da regulação da expressão gênica. 

Quando há baixa dos hormônios tireoidianos (pouco T3 e T4), há o hipotireoidismo, caracterizado pelo baixo 

metabolismo, fadiga e intolerância ao frio. Já o hipertireoidismo se manifesta por alto metabolismo, perda de 

peso e taquicardia (aumento da frequência cardíaca). 

 

 

 

A tireoide secreta, ainda, o hormônio calcitonina, que antagoniza as ações do paratormônio. A calcitonina induz 

a mineralização do osso, a partir da utilização de cálcio e fósforo presentes no sangue.  

 

Paratiroide 
Responsável pela produção do paratormônio, cuja liberação é estimulada por uma redução do cálcio no sangue 

(hipocalcemia). Esse hormônio provoca a desmineralização óssea, com o objetivo de aumentar a calcemia. A 

calcitonina (tireoidiana) induz a mineralização óssea, com o consequente consumo do cálcio sanguíneo 
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Exercícios 

 

1. O esquema a seguir representa o mecanismo regulador da secreção de hormônios T3e T4 pela tireoide. 

Os sinais (+) e (–) significam, respectivamente, ativação e inibição. Baseado nestes dados, assinale a 

alternativa correta: 

 

a) Os hormônios tireoidianos T3 e T4 são inibidores da produção de TRF pelo hipotálamo. 

b) O hipotálamo, através do TRF estimula a tireoide para a produção dos hormônios tireoidianos T3 e 

T4. 

c) A produção dos hormônios tireoidiano T3 e T4 não sofre influência do hipotálamo. 

d) Os hormônios tireoidianos T3 e T4 não interferem na produção hipotalâmica de TFR. 

e) O único hormônio regulador da secreção tireoidiana é o THS hipotalâmico. 

 

2. Os hormônios do crescimento, da regulação da glicemia, da regulação de metabolismo basal e da 

regulação do cálcio, são produzidos, respectivamente, pelas seguintes glândulas endócrinas. 

a) Hipófise, pâncreas, tireoide e paratireoide. 

b) Tireoide, pâncreas, hipófise e paratireoide. 

c) Hipófise, tireoide, pâncreas e paratireoide. 

d) Tireoide, paratireoide, pâncreas e hipófise. 

e) Hipófise, pâncreas, paratireoide e tireoide. 
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3. A hipófise produz e secreta uma série de hormônios que têm ação em órgãos distintos, sendo, portanto, 

considerada a mais importante glândula do sistema endócrino humano. Sobre os hormônios hipofisários, 

é correto afirmar que: 

a) O FSH, produzido na hipófise anterior, facilita o crescimento dos folículos ovarianos e aumenta a 

motilidade das trompas uterinas durante a fecundação. 

b) A vasopressina, secretada pelo lobo posterior da hipófise, é responsável pela reabsorção de água 

nos túbulos renais. 

c) O hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) é um esteroide secretado pela adenohipófise e exerce 

efeito inibitório sobre o córtex adrenal. 

d) O comportamento maternal e a recomposição do endométrio, após o parto, ocorrem sob a influência 

do hormônio prolactina. 

e) O hormônio luteinizante atua sobre o ovário e determina aumento nos níveis do hormônio folículo 

estimulante (FSH) após a ovulação. 

 
 

4. A glândula tireoide produz os hormônios triiodotironina (T3), tiroxina (T4) e calcitonina. O excesso dos 

hormônios T3 e T4 causa uma doença que apresenta sintomas como irritabilidade, pele quente e úmida, 

insônia, perda de peso e exoftalmia. Essa doença é denominada de: 
a) Hipotireoidismo. 

b) Hipertireoidismo. 

c) Anemia. 

d) Nanismo. 

e) Acromegalia. 

 
5. A hipófise produz e secreta uma série de hormônios que têm ação em órgãos distintos, sendo, portanto, 

considerada a mais importante glândula do sistema endócrino humano. Sobre os hormônios hipofisários, 

é CORRETO afirmar que: 
a) o FSH, produzido na hipófise anterior, facilita o crescimento dos folículos ovarianos e aumenta a 

motilidade das trompas uterinas durante a fecundação. 

b) a vasopressina, secretada pelo lobo posterior da hipófise, é responsável pela reabsorção de água 

nos túbulos renais. 

c) o hormônio adenocorticotrópico (ACTH) é um esteróide secretado pela adeno-hipófise e exerce 

efeito inibitório sobre o córtex adrenal. 

d) o comportamento maternal e a recomposição do endométrio, após o parto, ocorrem sob a influência 

do hormônio prolactina. 

e) o hormônio luteinizante atua sobre o ovário e determina aumento nos níveis do hormônio folículo 

estimulante (FSH) após a ovulação. 
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6. A adrenalina é extremamente importante para a sobrevivência de muitos organismos em variadas 

situações de estresse. Sobre este hormônio, podemos afirmar: 

a) É produzido pelas glândulas supra-renais e intervém na função glicogênica do fígado.  

b) É produzido pela hipófise e produz taquicardia e eriçamento de pelos.  

c) É produzido pela mesma glândula exócrina que produz a sudorese.  

d) É produzido pela hipófise e intervém na velocidade dos movimentos musculares.  

e) É produzido pelo timo e provoca uma redução na velocidade dos atos reflexos. 

 
 

7. Três pacientes com disfunções hormonais apresentam os seguintes sintomas: 
 paciente 1: contração da musculatura do útero; 
 paciente 2: elevado nível de cálcio no sangue e estímulo de liberação de cálcio nos ossos; 
 paciente 3: aceleração dos batimentos cardíacos. 
  

As glândulas e os hormônios envolvidos na sintomatologia apresentada pelos pacientes 1, 2 e 3 são, 

respectivamente, 

a) tireoide e calcitonina – pâncreas e insulina – pineal e melatonina. 

b) hipófise e ocitocina – paratireoides e paratormônio – adrenal e adrenalina. 

c) ovário e progesterona – tireoide e calcitonina – hipófise e luteinizante. 

d) hipófise e luteinizante – ovário e progesterona – tireoide e calcitonina. 

e) hipófise e tiroxina – tireoide e calcitonina – adrenal e adrenalina. 

 

8. A figura abaixo mostra a localização de uma importante glândula endócrina. Essa glândula apresenta 

duas porções: uma anterior e uma posterior e está relacionada com o controle de diversas outras 

glândulas na espécie humana. Sobre essa glândula, seus hormônios e respectivas funções, assinale a 

única alternativa correta. 

 
a) A adenohipófise ou porção anterior da hipófise produz o hormônio luteinizante que age sobre as 

gônadas. 

b) A neuro hipófise produz a prolactina ou hormônio lactogênico que age sobre as glândulas mamárias. 

c) A neuro hipófise produz o hormônio antidiurético que age sobre os rins, diminuindo o volume de 
urina produzido. 

d) A adeno hipófise produz o hormônio tiroxina (T4) que age sobre a tireoide, estimulando o seu 
funcionamento. 

e) A neuro hipófise produz o hormônio adrenocorticotrófico que age sobre o córtex das glândulas 
adrenais, controlando as suas funções. 
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9. Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e permanentes amplamente 

distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo tem o 

risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de 

desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os 

produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. 

Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana? 

a) Hipófise. 

b) Tireoide. 

c) Pâncreas 

d) Suprarrenal 

e) Paratireoide 

 
 

10. Um dos fatores determinantes da perda de cálcio dos ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. 

O esquema abaixo representa a regulação do cálcio no sangue humano, realizada pelas glândulas X e Y, 

responsáveis diretas pela produção dos hormônios A e B, respectivamente. 

 

Esse processo de perda de cálcio resulta, principalmente, da atuação intensa do hormônio e da glândula 

indicados em:  

a) calcitonina - tireoide  

b) adrenalina - suprarrenal  

c) somatotrófico - hipófise  

d) paratormônio - paratireoide 
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Gabarito 

 

1. A 

Os hormônios T3 e T4 realizam o feedback negativo inibindo a produção de TRF. Assim, ele cessa a 

produção cada vez maior de T3 e T4 no organismo, o que é benéfico para o corpo. 

 

2. A 

O hormônio do crescimento, conhecido como GH é produzido pela adenohipófise e a regulação da glicemia 

é feita pela insulina, produzida no pâncreas. Já a tireóide regula o metabolismo basal com a produção dos 

hormônios T3 e T4 e a paratireoide produz o paratormônio que regula o nível de cálcio nos ossos e no 

sangue. 

 

3. A 

o FSh é produzido pela adenohipófise e vai amadurecer o folículo que junto com o LH promove a ovulação. 

 

4. B 

O excesso de T3 e T4 no corpo causa uma aceleração do metabolismo e com issoacarreta os problema 

citados no texto. Como se trata de uma hiperatividade da tireóide, chamamos de hipertireoidismo. 

 

5. B 

Também chamado de hormônio antidiurético ou ADH, a vasopressina ajuda na reabsorção de água no 

néfron. 

 

6. A 

A adrenalina é produzida pela região medular das glândulas supra-renais, sendo que isto estimula a 

glicogenólise, que é quando ocorre a quebra do glicogênio em glicose no fígado. 

 

7. B 

A ocitocina liberada pela neurohipófise promova e contração involuntária do útero que ajuda no parto. A 

paratireoide secreta o paratormônio que promove o aumento de cálcio no sangue retirando dos ossos e a 

adrenalina secretada pela adrenal possui a função de acelerar os batimentos cardíacos.  

 

8. A 

A adenohipófise produz tanto FSH quanto LH que vão atuar juntos na ovulação da mulher.  

 

9. B 

O iodo é fundamental para a função da glândula tireoide, que produz os hormônios T3 e T4, envolvidos no 

metabolismo corporal. (hormônio, endócrino, tireóide, iodo, T3 e T4). 

 

10. D 

O processo da perda de cálcio pelos ossos resulta principalmente pela produção do hormônio paratormônio 

pela glândula paratireoide. Esse hormônio estimula a saída de cálcio dos ossos. 
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Histologia vegetal: sustentação, transporte e parênquimas 

 

Resumo 

 

Tecidos de preenchimento 

Os tecidos de preenchimento também são chamados de tecidos parenquimáticos. São divididos em: 

• Parênquimas de Reserva → estocam substâncias e são divididos em: 

1. Amilífero → estoca amido 

2. Aquífero → estoca água 

3. Oleífero → estoca lipídeos 

4. Aerífero → armazena ar 

 

• Parênquimas de Assimilação (clorofilianos) → é onde ocorre a fotossíntese da planta, que é dividido em: 

1. Paliçádico → apresenta muitas células e pouco espaço intercelular. É onde há maior taxa fotossintética 

2. Lacunoso → tem por características muito espaço intercelular esscencial para as trocas gasosas 

 

 

 

O colênquima 

As células do colênquima são alongadas, irregulares e encontram-se dispostas em forma de feixes. Quando 

cortadas transversalmente, têm aspecto variado. São vivas, nucleadas, e a parede apresenta reforços de 

celulose, mais intensos nos cantos internos da célula, conferindo certa resistência ao esmagamento lateral. 

O colênquima é um tecido flexível, localizado mais externamente no corpo do vegetal e encontrado em 

estruturas jovens como pecíolo de folhas, extremidade do caule, raízes, frutos e flores. 
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O esclerênquima 
O esclerênquima é um tecido mais rígido que o colênquima, encontrado em diferentes locais do corpo de uma 

planta. As células do esclerênquima possuem um espessamento secundário nas paredes devido à 

impregnação de lignina. As células mais comuns do esclerênquima são as fibras e os esclerídeos, também 

chamados escleritos. 

 

 

Tecidos de transporte 

Os principais tecidos de transporte são o xilema e floema. O xilema vai transportar água e sais do solo até as 

folhas (seiva bruta) e o floema transporta os materiais orgânicos produzidos pela fotossíntese (seiva elaborada) 

 

O xilema, também chamado de lenho, é um tecido de condução que apresenta as traqueides e os elementos de 

vaso como principais células de condução. Essas células caracterizam-se por serem mortas na maturidade e 

por possuírem paredes secundárias lignificadas. 

As traqueides são encontradas em todos os grupos de plantas vasculares, principalmente nas pteridófitas e 

gimnospermas. Essas células apresentam pontoações em suas paredes, sendo consideradas menos 

especializadas que o elemento de vaso. 

O elemento de vaso é encontrado principalmente em angiospermas, ocorrendo também em alguns grupos de 

gimnospermas. Ele é considerado mais especializado que as traqueides por apresentar perfurações em suas 

paredes, o que favorece a fluidez de água. 

Além dos elementos de vaso e traqueides, o xilema apresenta células parenquimáticas e algumas fibras, sendo, 

portanto, considerado um tecido complexo. 

Diferentemente do xilema, as células do tecido floemático apresentam protoplasto vivo na maturidade. 

O floema, também chamado de líber, apresenta dois tipos de células condutoras: as células crivadas e os 

elementos do tubo crivado. O nome desses tipos celulares está ligado à presença de pequenos poros que são 

conhecidos como “crivos”. O conjunto de crivos é chamado de áreas crivadas. 

Nas células crivadas são encontrados poros de pequena dimensão, e as áreas crivadas estão localizadas 

principalmente nas extremidades dessas células. São consideradas menos especializadas que os elementos 

de tubo crivado e ocorrem em pteridófitas e gimnospermas. 
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Anel de Malpighi 
Foi um experimento realizado no século XVII por Marcello Malpighi, onde ele inicialmente retirou um anel da 

casca de uma árvore adulta. Após a retirada, ele percebeu que, com o tempo, a região acima do corte ficou um 

pouco mais entumecida em virtude do acúmulo de substâncias ricas em nutrientes levadas pelo floema que 

não conseguiram ultrapassar o local do corte. 

 

Ao retirar a casca, Malpighi acabou retirando o floema e impedindo a condução da matéria orgânica produzida 

pelos órgãos fotossintetizantes localizados acima do anel. 

Assim, sem a chegada de nutrientes para as raízes e posterior morte do órgão, não foram mais transportadas 

substâncias como água e sais minerais, causando a morte da planta. 

 
Teoria da tensão-coesão-adesão (Dixon) 
É a teoria que mostra como a seiva bruta possui um transporte ascendente até a folha. Ela consiste na tensão 

provocada pelos estômatos que vão permitir através da transpiração que a água que sai dos estômatos faça 

um papel semelhante a puxar o líquido de um canudo. A coesão ocorre graças as pontes de hidrogênio 

presentes na água que faz com que as moléculas de água permaneçam unidas. Já a adesão é garantida pela 

capilaridade, ou seja, a adesão da molécula de água aos vasos presentes no xilema. 
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A hipótese de Munch 
A hipótese mais aceita atualmente para a condução da seiva elaborada é a que foi formulada por Munch e se 

baseia na movimentação de toda a solução do floema, incluindo água e solutos. É a hipótese do arrastamento 

mecânico da solução, também chamada de hipótese do fluxo em massa da solução. Por essa hipótese, o 

transporte de compostos orgânicos seria devido a um deslocamento rápido de moléculas de água que 

arrastariam, no seu movimento, as moléculas em solução. 

A compreensão dessa hipótese fica mais fácil acompanhando-se o modelo sugerido por Munch para a sua 

explicação. 

 

 

  



 
 

 

 

5 

Biologia 
 

Exercícios 

 

1. O esclerênquima é um tecido relacionado principalmente com a sustentação do vegetal. Diferentemente 

do colênquima, esse tecido é encontrado: 

a) em regiões que estão em fase de crescimento. 

b) em locais onde não ocorrerá mais alongamento. 

c) sempre em áreas mais próximas à periferia dos órgãos. 

d) exclusivamente no caule e raiz do vegetal. 

e) apenas nos caules da planta. 

 

 

2. As plantas possuem diferentes tecidos vegetais para sua sustentação, condução de seivas, 

armazenamento, fotossíntese, preenchimento e revestimento. Sobre essa informação é incorreto 

afirmar: 

a) O parênquima possui várias funções e está presente em vários órgãos da planta. 

b) O xilema conduz seiva bruta e possui elementos de vaso (vasos abertos). 

c) A epiderme faz o revestimento e sustentação apenas de folhas, mas não reveste raízes, caules, 

flores e frutos. 

d) O floema conduz seiva elaborada e possui tubos crivados. 

e) O esclerênquima é um tecido de sustentação, cujas células possuem paredes espessas e 

lignificadas. 

 
 

3. Em virtude da localização desse tecido nos órgãos vegetais, eles frequentemente são lesados pelos 

ataques de insetos. Entretanto, a planta logo consegue a cicatrização das áreas lesadas graças à 

capacidade do colênquima de: 

a) produzir substâncias que estimulam a cicatrização. 

b) liberar mediadores químicos que atuam promovendo a migração de células para o local lesado. 

c) reassumir sua atividade meristemática, ou seja, de apresentar novamente a capacidade de sofrer 

divisões celulares. 

d) aumentar o volume de suas células. 

e) apresentarem células mortas 
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4. A utilização de fibras de bananeira para a fabricação de papelão é novidade no Brasil. Uma das primeiras 

fábricas de celulose do país produzia papel a partir do talo dessa planta. Plantas fibrosas, como o 

algodão, também já foram largamente aproveitadas no país para a produção de celulose. 
Adaptado de Ciência Hoje. v. 26. n. 152. p.44-5 

 

Os tecidos vasculares dos caules dos vegetais como os da bananeira, por exemplo, agrupam-se em 

unidades chamadas feixes. Cada feixe é constituído por elementos do xilema, do floema e, geralmente, 

por fibras do esclerênquima. Impregnação por lignina ocorre somente em células do: 

a) Xilema. 

b) Esclerênquima. 

c) Floema e do xilema. 

d) Floema e do esclerênquima. 

e) Xilema e do esclerênquima. 

 

 

5. A respeito da condução de seiva bruta nas angiospermas é correto afirmar que 

a) a seiva bruta é transportada por meio de elementos traqueais do xilema das raízes até as folhas. 

b) a seiva bruta é conduzida por uma corrente descendente por meio do floema, ao longo da planta. 

c) a seiva bruta é transportada da raiz até as folhas, pelos elementos crivados do xilema. 

d) a transpiração nas folhas estimula o transporte de seiva bruta, que é conduzida por meio de 

elementos traqueais do floema. 

e) a seiva bruta é transportada das folhas até as raízes pelos elementos traqueais do xilema. 

 

 

6. Analisando a organização estrutural de plantas angiospermas, identificamos diversos tipos de tecido 

como, por exemplo, os de revestimento, preenchimento, sustentação e condução. Sobre os tecidos que 

compõem as plantas angiospermas, é correto afirmar: 

a) No floema, a comunicação entre os citoplasmas de células vizinhas é feita pelo plasmodesmos que 

atravessa cada poro dos tubos crivados. 

b) Nas traqueídes, a seiva bruta atravessa as paredes celulares nas zonas reforçadas com anéis de 

lignina. 

c) O esclerênquima e o colênquima são tecidos de sustentação compostos por células vivas com alta 

capacidade de acumular celulose para reforçar a parede das plantas. 

d) Pelos absorventes e cutícula se formam os prolongamentos das raízes com o objetivo de aumentar 

a superfície absortiva de agua e sais minerais. 
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7. Os tecidos que permitem às plantas manterem-se eretas são, principalmente, 

a) o lenho, o esclerênquima e o colênquima. 

b) o líber, o esclerênquima e o colênquima. 

c) o lenho, o líber e o colênquima. 

d) o lenho, o líber e o meristema. 

e) o meristema, o colênquima e o esclerênquima. 

 

 

8. Em relação aos tecidos vegetais podemos afirmar, corretamente. 

a) O colênquima e o esclerênquima são clorofilados e formados por longas células vivas na 

maturidade. 

b) O colênquima é um tecido, composto por células de paredes finas e flexíveis, que permite o 

crescimento das plantas. 

c) O esclerênquima é formado por longas células lignificadas que se organizam em fibras responsáveis 

pela sustentação e proteção das plantas. 

d) O parênquima aquífero é principalmente encontrado em plantas aquáticas. 

 

 

9. O parênquima clorofiliano está relacionado com o processo de fotossíntese da planta por possuir uma 

grande quantidade de cloroplastos, estruturas onde ocorre o processo. Podemos classificar esse tipo de 

parênquima em: paliçádico, lacunoso, plicado, braciforme e regular. A respeito do parênquima paliçádico, 

marque a alternativa que melhor define esse tecido. 

a) Apresenta células altas, com pouco espaço intercelular. 

b) Apresenta células de formato irregular, com grande quantidade de espaço intercelular. 

c) Apresenta células arredondadas, delimitando grandes espaços intercelulares. 

d) Apresenta células com reentrâncias que se assemelham a nuvens. 

 
 

10. As baías pantaneiras são povoadas por muitas macrófitas dentre as quais os “aguapés” (Eicchornia sp.) 

se destacam por abundante ocorrência. Esse vegetal é adaptado para flutuar em ambiente inundável por 

possuir 

a) esclerênquima. 

b) aerênquima. 

c) colênquima. 

d) parênquima paliçádico. 

e) parênquima lacunoso. 
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1. B 

O esclerênquima é um tecido composto por células mortas, que conferem resistência ao vegetal. Ele ocorre 

nas áreas que não irão mais sofrer crescimento. 

 

2. C 

A epiderme também reveste raízes, caules, flores e frutos. 

 

3. C 

O colênquima é um tecido vivo com capacidade meristemática, sendo importante para a regeneração dos 

tecidos vegetais. 

 

4. E 

As células presentes no xilema e esclerênquima são as únicas que possuem lignina em sua composição. 

 

5. A 

A seiva bruta, composta por água e sais minerais, é transportada pelo xilema das raízes às folhas, por um 

sistema de células cilíndricas e alongadas, chamadas traqueides, que são reforçadas com lignina. 

 

6. A 

No floema existe a comunicação entre células com que é feita nos plasmodesmos. 

 

7. A 

O esclerênquima e o lenho (xilema) são tecidos formados por células mortas lignificadas que ajudam na 

sustentação do vegetal, assim como o colênquima, porém este apresenta células vivas. 

 

8. C 

O colênquima é um tecido flexível, localizado mais externamente no corpo do vegetal e encontrado em 

estruturas jovens como pecíolo de folhas, extremidade do caule, raízes, frutos e flores. 

 

9. A 

O parênquima paliçádico caracteriza-se pela presença de células compridas com grande quantidade de 

cloroplastos e pouco espaço intercelular. 

 

10. B 

O aerênquima, também chamado por parênquima aerífero, é um tecido especializado em armazenar ar 

entre suas células. A presença de aerênquima é comum em plantas aquáticas. 
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Massas de ar e fenômenos climáticos 

 

Resumo 

 

O clima consiste no comportamento do tempo de um determinado lugar durante um período de tempo longo 

– em média, 30 anos. Sendo assim, o clima é a sucessão de diferentes tempos; por exemplo, hoje, em uma 

cidade, o tempo pode estar frio e seco, enquanto na semana que vem o tempo na mesma cidade pode estar 

quente e úmido; apesar disso, o clima dessa cidade pode ser classificado como quente e seco. 

A origem dos climas se deve à conjugação e à ação diferenciada dos fatores climáticos – latitude, altitude, 

massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação e relevo – que desencadeiam 

os elementos climáticos – temperatura, umidade, calor e pressão atmosférica – e assim originam climas 

distintos. 

 

Mais especificamente sobre as massas de ar, cabe destacar que, são grandes porção de ar que se deslocam 

na troposfera devido a diferença de temperatura e pressão dos ambientes. Elas possuem as mesmas 

características das áreas onde foram originadas (temperatura, pressão e umidade). Elas podem ser 

classificadas de acordos com dois critérios: 1) A faixa climática de origem, podendo ser equatorial, tropical 

ou polar; e 2) A proximidade ou não com o oceano em sua origem, podendo ser considerada continental 

(pouca umidade) ou oceânica (muita umidade). 

 

Há ainda a possibilidade de duas massas de ar se encontrarem. Quando ocorre esse encontro elas não se 

misturam, elas mantêm as características adquiridas no local de origem. Surge assim, a chamada “frente” ou 

uma “descontinuidade” ao longo da zona limítrofe das massas de ar (é o que chamamos de “frente fria”, por 

exemplo, quando duas massas de ar frio se encontram).  

Neste sentido, devido às dinâmicas naturais de circulação das massas de ar ou ocorrência dos fenômenos 

climáticos - processos naturais intensificados pelo homem-, os climas podem sofrer mudanças. 

 

Principais fenômenos climáticos 

El Niño e La Niña 

O El Niño é um fenômeno natural que ocorre num período de aproximadamente dois a sete anos. Refere-se 

ao aquecimento acima da média (de 3 a 7°C) das águas do Oceano Pacífico próximas à Linha do Equador e 

à redução dos ventos alísios (ventos que sopram de leste para oeste) na região equatorial. 

Normalmente, no Hemisfério Sul, os ventos alísios sopram em uma velocidade de média de 15 m/s, 

aumentando o nível das águas do Oceano Pacífico nas proximidades da Austrália, que é 50cm maior do que 
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as proximidades da América do Sul. Além disso, estes ventos provocam correntes que levam as águas 

superficiais, que são quentes, nesta direção. 

Quando o El Niño ocorre, a velocidade dos ventos alísios diminui para aproximadamente 2 m/s e o nível das 

águas se eleva em direção à América do Sul; as águas superficiais, por não se movimentarem tanto, têm sua 

temperatura aumentada. O nome “El Niño”, que se refere ao “menino Jesus”, se deve ao fato deste fenômeno 

ocorrer no mês de dezembro na costa do Peru. 

Os efeitos planetários desse fenômeno são vários. Afetará toda a América do Sul com fortes chuvas e 

inundações no Equador, Peru, Chile e norte da Argentina, comprometendo a pesca no litoral do Peru e do Chile, 

secas na Indonésia e na Austrália e atraso e enfraquecimento das chuvas de monção na Índia. No Brasil, os 

maiores estragos causados pelo fenômeno se concentram no Nordeste e na Amazônia, onde ocasiona 

estiagens graves. 

 

Já o fenômeno La Niña ocorre com menos frequência e apresenta características opostas ao El Niño. Ele 

refere-se à um resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico na costa peruana em virtude 

do aumento da força dos ventos alísios. No Brasil, o La Niña provoca os efeitos como a intensificação das 

chuvas na Amazônia, no Nordeste e em partes do Sudeste. Além disso, o La Niña provoca a queda das 

temperaturas na América do Norte e na Europa. 

 

Inversão térmica 

É um fenômeno natural que ocorre principalmente nos grandes centros urbanos industrializados. Ele consiste 

no impedimento de circulação do ar frio (mais denso) devido à uma camada de ar quente (menos denso), o 

que provoca alteração da temperatura. 

Esta camada de ar frio, concentrada próximo à superfície, acaba concentrando os poluentes e formando uma 

camada de gases oriundos das indústrias e da queima de combustíveis pelos automóveis. Este fenômeno 

ocorre principalmente durante o inverno, época em que naturalmente o ar próximo à superfície é mais frio e 

as chuvas são menos frequentes. 



 
 

 

 

3 

Geografia 
 

Dentre os efeitos deste fenômeno, podem ser destacados doenças respiratórias e intoxicações. Como formas 

de precaução à sua ocorrência, destacam-se o fim das queimadas, o uso de biocombustíveis, uma política 

ambiental e fiscalização das indústrias mais eficazes. 

 

Efeito estufa 

Este fenômeno é um processo natural intensificado pela ação antrópica. Ele consiste na manutenção 

equilibrada da temperatura do planeta, temperatura esta ideal para as diversas formas de vida existentes. Se 

não existisse o efeito estufa, o frio seria intenso, pois a radiação emitida pelo sol e irradiada pelas superfícies 

não se manteria sem ele, o que tornaria inviável a sobrevivência das espécies. 

Contudo, este processo foi intensificado pela ação do Homem a partir da queima de combustíveis fósseis e 

da destruição de florestas, a temperatura da Terra se elevou consideravelmente. 

Alguns pesquisadores afirmam que essa elevação da temperatura pode ocasionar o derretimento das calotas 

polares e aumento do nível dos mares, resultando no possível desaparecimento de cidades litorâneas, além 

da extinção de espécies vegetais e animais. Por outro lado, esta situação pode ser minimizada com a adoção 

de medidas que visam a redução da poluição ambiental, como o acordo de 1997, em que os países visavam 

a redução da emissão de gases poluentes conhecido como Protocolo de Kyoto. 

 

Ilhas de calor 

Este fenômeno, mais perceptível no anoitecer, é causado pela ação do Homem e consiste na elevação da 

temperatura de uma área urbana em relação ao seu entorno, ou seja, as regiões urbanas são uma espécie de 

“ilha” quente quando comparado com a área à sua volta. Dentre as consequências deste fenômeno, destaca-

se o aumento do uso da energia elétrica com ventiladores e ar-condicionado, por exemplo. A solução 

encontra-se o estímulo a existência de áreas verdes nos centros urbanos. 

 

Chuvas ácidas 

As chuvas são naturalmente ácidas, mas este fenômeno refere-se ao aumento desta acidez causado pela 

ação antrópica, o que traz prejuízos tanto à natureza quanto ao Homem. A queima de combustíveis fósseis, 

como o petróleo, aumenta consideravelmente a emissão de dióxido de carbono (CO2), também podendo ser 

encontrados enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio e ácido sulfúrico (H2SO4). 

 

Dentre os efeitos deste fenômeno, encontram-se a acidificação dos solos, a contaminação de mananciais de 

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

 

1. Os graves problemas ambientais provocados pelas chuvas ácidas, bem como seus diversos impactos 

sobre as cidades e o meio rural, têm levado a intensos debates sobre como amenizá-los. Com base 

nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 

a) Para os produtores de verduras e legumes dos chamados cinturões verdes, próximos aos grandes 
centros urbanos, a precipitação de chuva ácida é benéfica, pois, ao infiltrar no solo, desencadeia 
reações químicas que aumentam a sua fertilidade natural. 

b) A poluição atmosférica, da qual decorre a chuva ácida, segundo a Legislação Ambiental brasileira, 
é um problema cuja territorialidade se circunscreve às grandes regiões metropolitanas do país. 

c) O Protocolo de Kyoto, ao instituir o mercado de carbono, solucionou o problema das chuvas 
ácidas. 

d) Devido ao protocolo de Kyoto, a redução da utilização de combustíveis fósseis nos EUA permitiu 
a supressão dos impactos das chuvas ácidas sobre a agricultura de países vizinhos. 

e) As chuvas ácidas afetam a produção agrícola, pois reduzem a absorção de importantes nutrientes 
do solo, como o cálcio, o magnésio e o potássio, pelas raízes, enfraquecendo as plantas e  
sujeitando-as a pragas e doenças. 

 

 

2.  

 
Disponível em: <http://img0.cptec.inpe.br>. 

Acesso em: 25 ago. 2014 (adaptado). 

 
 

 

Disponível em: <http://imagens.climatempo.com.br>. 

Acesso em: 25 ago. 2014 (adaptado). 

 
No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi 
determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? 

a) Altitude, que forma barreiras naturais. 

b) Vegetação, que afeta a incidência solar. 

c) Massas de ar, que provocam precipitações. 

d) Correntes marítimas, que atuam na troca de calor. 

e) Continentalidade, que influencia na amplitude da temperatura. 
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3. Frio mata no Brasil 
“17 de agosto, 1999 — Duas pessoas morreram numa das mais intensas ondas de frio que atingiram o 
sul do Brasil nos últimos anos. Em São Paulo, o frio foi a causa da morte de duas pessoas.” 

Adapato de Earth Alert: 1999. 

 
Considerando a dinâmica atmosférica de inverno na faixa litorânea brasileira, o episódio acima referido 
está relacionado com 

a) a alternância entre fluxo polar e os sistemas intertropicais, provocando chuvas no Paraná e Santa 
Catarina. 

b) a carência de ar frio na Patagônia, com diminuição da pressão e domínio do ar tropical marítimo. 

c) a forte influência dos sistemas frontais no Sul e Sudeste do país, que se deslocam para o Atlântico. 

d) o fluxo de ar frio contínuo dominante que encontra a massa tropical atlântica. 

e) a entrada frequente de massas de ar polar muito frio que atingem a América do Sul pela Argentina. 
 
 

4.  

 
Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com>. Acesso em: 29/11/2013 

 

A figura mostra um problema ambiental que exige, para a sua solução, mudanças no processo de 

ocupação do espaço geográfico. A ocupação do solo e as edificações precisam se adequar às 

exigências ambientais que preservam a circulação do ar e permitem maior reflexão dos raios solares, 

só assim haverá a diminuição 

a) do desmatamento. 

b) da chuva ácida. 

c) da ilha de calor urbano. 

d) do acúmulo de lixo. 

e) da poluição dos rios. 
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5. Observe a figura abaixo 
 

 

 

Relacionando seus conhecimentos e a figura acima é correto afirmar que: 

a) Devido ao aumento da acidez das chuvas e o consequente aumento de suas características 
corrosivas, os efeitos na natureza provocados pelas “chuvas ácidas” têm sido minimizados a partir 
do século XXI. 

b) Áreas florestais e lagos, ecossistemas vitais para inúmeros animais têm sido atingidos por essa 
calamidade, com é o caso do Lago Yellowstone (EUA), que está contaminado com ácido sulfúrico, 
metais pesados e ainda está altamente salinizado. 

c) As extensões de terra arável têm sido degradadas, afetando assim a economia de vários países, 
como é o caso do solo tipo “permafrost”, na Península Ibérica, que fica parcialmente congelado 
durante o ano. 

d) Alguns monumentos públicos urbanos, como algumas estátuas europeias, esculpidas em 
mármore ou em calcário, têm sido corroídas pela elevada acidez das chuvas. 

e) A erosão eólica é responsável por grande prejuízo às terras agrícolas e por fornecer grande 
quantidade de sedimento, que vai assorear rios, lagos e represas. 
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6. Com base na figura, aponte a alternativa correta: 
 

 
MOREIRA, J.C. e SENE, E. Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2007, p.95. 

(adaptado). 

 

a) A massa de ar úmido (1), deslocando-se em direção ao continente, aumenta sua temperatura ao 
passar sobre a corrente de Humboldt, retardando as chuvas. 

b) A corrente fria de Humboldt, no Hemisfério Sul, causa queda da temperatura nas áreas litorâneas 
(2). Isso provoca condensação e precipitação. Ao chegar ao continente, a massa de ar se torna 
seca (3). 

c) Quando a massa de ar úmido (1) se desloca para o continente, resfria-se ao passar sobre a 
corrente de Humboldt, atrasando o processo de precipitação e chegando ao continente como 
massa de ar seco (3). 

d) Ao chegar ao continente, as massas de ar estão quentes e úmidas e originam desertos, como o de 
Atacama (Chile) e o da Califórnia (Estados Unidos). 

e) A corrente do Golfo, por ser quente, impede o congelamento do Mar do Norte e ameniza os rigores 
climáticos do inverno na porção ocidental da Europa. Já a corrente de Humboldt causa queda da 
temperatura em áreas litorâneas, diminuindo o processo de condensação do ar e de chuvas no 
oceano. 
 
 

7. As massas de ar que atuam sobre o território brasileiro são um dos principais fatores determinantes 
do clima em nosso país. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que a Massa de Ar: 

a) Polar provoca chuvas durante o verão no interior do Brasil, caracterizando o clima Tropical. 

b) Polar, nos meses de inverno no Hemisfério Sul, pode atuar na Amazônia, baixando as temperaturas 
e provocando o fenômeno conhecido como friagem. 

c) Equatorial Continental provoca chuvas no sul do Brasil, ocasionando o El Niño. 

d) Tropical Marítima provoca geadas no Paraná durante o inverno. 

e) Equatorial Marítima forma-se sobre o oceano Atlântico e avança até o interior do Brasil, 
provocando chuvas nos meses de setembro e outubro na cidade de Brasília. 
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8. Desde a sua formação, há quase 4,5 bilhões de anos, a Terra sofreu várias modificações em seu clima, 
com períodos alternados de aquecimento e resfriamento e elevação ou decréscimo de pluviosidade, 
sendo algumas em escala global e outras em nível menor. 

ROSS, J. S. (Org.) Geografia do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003 (adaptado). 

Um dos fenômenos climáticos conhecidos no planeta atualmente é o El Niño que consiste 

a) na mudança da dinâmica da altitude e da temperatura. 

b) nas temperaturas suavizadas pela proximidade com o mar. 

c) na modificação da ação da temperatura em relação à latitude. 

d) no aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que altera o clima. 

e) na interferência de fatores como pressão e ação dos ventos do Oceano Atlântico. 

 
 

9. As ilhas de calor fazem parte de um conjunto de fenômenos decorrentes da ação antrópica sobre o 
meio ambiente, resultado do tipo de sociedade criada e gerada por uma série de fatores, entre os quais 
podemos destacar:  

a) a permeabilização dos solos através do calçamento e asfalto, que provoca o lento escoamento 
das águas da chuva, reduzindo o processo de evaporação.  

b) a ação da poluição atmosférica, que dispersa a radiação do calor por toda a superfície, causando 
o aquecimento da atmosfera ou o que chamamos de efeito estufa.  

c) a possibilidade da inversão térmica diminuir, devido à diminuição gradativa da temperatura nas 
camadas da atmosfera próximas à superfície das áreas urbanizadas.  

d) a escassez de áreas revestidas de vegetação, que prejudica o que chamamos de albedo, ou seja, 
o poder refletor de determinada superfície, levando a uma maior absorção do calor recebido.  

e) a concentração de altas densidades de construções que repelem o calor, bem como da poluição, 
que tende a subir e se aquecer nas altas camadas da atmosfera, gerando o calor latente nas 
demais camadas. 

 
 

10. Durante os meses de inverno, aumenta a ocorrência de doenças respiratórias, principalmente em 
idosos e crianças até 5 anos de idade, em metrópoles como São Paulo. Um dos fatores que agrava 
esse quadro é 

a) a inversão térmica, que consiste na retenção de camada de ar quente por uma camada de ar fria, 
impedindo a diluição de poluentes.  

b) o efeito-estufa, que resulta do lançamento de poeira em larga escala resultante da construção civil, 
poluindo o ar.  

c) o ponto de orvalho, que passa a ocorrer mais tarde devido à chegada de massas de ar aquecidas 
oriundas do oceano, diminuindo as chuvas.  

d) a insolação mais curta, em função da mudança do movimento aparente do Sol, que aumenta o 
sombreamento e diminui a temperatura.  

e) a maritimidade, responsável pela alteração na direção dos ventos, que trazem poluentes da Baixada 
Santista em maior quantidade que no verão. 
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Questão Contexto 

 

 

Sabe-se que durante o verão e durante o inverno a dinâmica das massas de ar sobre o território 

brasileiro é distinta, e nesta última estação citada a mPa expande sua atuação sobre o país. Explique a 

influência da massa Polar atlântica sobre os fenômenos geada (que ocorre na região Sul), friagem (que 

ocorre na região Norte) e chuvas frontais (que ocorrem no Nordeste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

10 

Geografia 
 

Gabarito 

 

1. E 

Um dos impactos causados pela chuva ácida é a contaminação dos solos agricultáveis, que ao acarretar 

uma acidificação os torna inviáveis ao cultivo agrícola. 

 

2. C 

Observa-se que o Sul apresenta baixa temperatura e alta umidade, e o Nordeste, alta temperatura e alta 

umidade. O fator do clima responsável por essas características é a ação das massas de ar. Nesse 

sentido, massas que nascem no oceano são úmidas e influenciam o clima por onde passam. O Nordeste 

e o Sul do país são influenciados por essas massas, o que explica a umidade nessas regiões. 

 

3. E  

No inverno e no verão do Brasil as dinâmicas das massas de ar são distintas. A mPa (Massa Polar 

Atlântica), caracterizada por ser fria e úmida, tem sua atuação restrita ao inverno no país e em alguns 

países da América do Sul, e acarreta a queda brusca das temperaturas. 

 

4. C 

A imagem retrata o fenômeno conhecido como ilha de calor. Este fenômeno que ocorre nos grandes 

centros urbanos tem relação com o desmatamento e construção de imóveis, o que acarreta a elevação 

da temperatura local em relação ao seu entorno. 

 

5. D  

Dentre os efeitos das chuvas ácidas destaca-se a deterioração de monumentos históricos resultante da 

ação da acidez da chuva sobre estes monumentos feitos de mármore ou calcário. 

 

6. B 

A imagem mostra a ação da corrente de Humboldt, uma corrente marítima fria que contribui para o 

aumento da umidade da região por onde passa, o que provoca a ocorrência de chuvas na região. Sendo 

assim, as massas de ar úmido que passam sobre essa corrente passam a ficar mais secas e chegam ao 

continente nessas condições. Esse fenômeno é um dos principais responsáveis pela existência do 

Deserto do Atacama, no Chile. 

 

7. B 

O recuo da mEc no inverno e ao mesmo tempo avanço da mPa (Massa Polar Atlântica), proporciona o 

fenômeno denominado de friagem nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. 

 

8. D 

O El Niño é um fenômeno natural que ocorre num período de aproximadamente dois a sete anos. Refere-

se ao aquecimento acima da média (de 3 a 7°C) das águas do oceano Pacífico próximas à Linha do 

Equador e à redução dos ventos alísios (ventos que sopram de leste para oeste) na região 

equatorial. Normalmente, no Hemisfério Sul, os ventos alísios sopram em uma velocidade de média de 

15 m/s, aumentando o nível das águas do oceano Pacífico nas proximidades da Austrália, que é 50cm 

maior do que as proximidades da América do Sul. Além disso, estes ventos provocam correntes que levam 

as águas superficiais, que são quentes, nesta direção. 
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9. D 

O preto ou escuro tende a absorver o calor enquanto o branco irradia de volta, como a areia ou o gelo por 

exemplo. A ausência de vegetação contribui para as ilhas de calor, pois a floresta funciona como um 

regulador climático.  

 

10. A 

A inversão térmica consiste numa camada de ar quente e úmida que tende a subir, causada também pela 

poluição urbana, fica presa por uma massa de ar frio densa que faz o movimento de descer.  

 

 

Questão Contexto  

Por se originar sobre o Oceano Atlântico, ao sul da Argentina, em uma zona de média latitude (de 30º a 

60º), a mPa é formada por um ar frio e úmido. Essa massa atua principalmente no inverno, dividindo-se 

em três ramos separados pela altimetria do relevo brasileiro. Os dois primeiros ramos referem-se ao 

corredor de planícies interiores brasileiras, que estão cercadas por áreas de maiores altitudes, como os 

Andes (no oeste) e as serras brasileiras (no leste), permitindo o avanço da mPa sobre essas áreas mais 

baixas do nosso relevo.  

O primeiro ramo sobe pelo vale do rio Paraná, atingindo a região Sul, e traz ventos frios, como o minuano 

e o pampeiro, causando a formação de granizo, geada e até neve nas serras catarinenses e gaúchas.  

O segundo ramo, também consequência das baixas altitudes da área central no território brasileiro, 

permite o avanço dessa massa de ar frio e úmido que chega a atingir a Amazônia ocidental e provoca 

queda brusca da temperatura, por alguns dias, em Mato Grosso, Rondônia e Acre. É o fenômeno da 

“friagem”. 

O terceiro ramo refere-se ao avanço da massa Polar atlântica pelo litoral brasileiro, do Sul ao Nordeste. 

No nordeste oriental (litoral), o encontro da mPa (de ar frio e úmido) com a mTa (de ar quente e úmido) 

provoca as chuvas frontais durante o inverno. 
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Sartre 
 

Resumo 

 

Um dos mais influentes filósofos contemporâneos, o francês Jean-Paul Sartre é famoso especialmente por 

ser o maior representante da corrente filosófica conhecido como existencialismo. 

Como seu próprio nome indica, o existencialismo é aquela concepção filosófica que tem como meta central 

buscar compreender a existência humana. Naturalmente, esta pode parecer uma definição bastante vaga, no 

entanto, para os existencialistas, ela tem um significado bastante preciso. Com efeito, segundo Sartre, o 

grande mal da filosofia ao longo da história foi a sua excessiva preocupação com temas abstratos e distantes 

de nossa experiência imediata, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, o fundamento das normas 

morais, as bases do conhecimento seguro, etc. Indo, por sua vez, numa direção inteiramente oposta, o 

existencialismo entende a busca por compreender a existência humana como uma busca por entender o 

homem na sua concretude, na sua experiência real e diária. 

Em termos teóricos, afirma Sartre, o ponto de partida do existencialismo é a admissão de uma verdade básica: 

no homem, a existência precede a essência. Ora, o que isto significa? Significa basicamente que, para os 

existencialistas, não existe uma natureza humana uma essência eterna e inalterável, comum a todos os 

homens, um modelo prévio ao qual o homem deve se adequar e que lhe cabe realizar. Ao contrário, segundo 

Sartre, o homem, por si mesmo, naturalmente, é apenas um grande vazio, uma grande possibilidade em 

aberto. Será a sua história, a sua trajetória de vida, será aquilo que o homem fizer por si mesmo que definirá 

sua identidade, sua essência. 

Diz Sartre a respeito: “O que significa, aqui, dizer que a existência precede a essência? Significa que, em 

primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O 

homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é 

nada: só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza 

humana, já que não existe um Deus para concebê-la. O homem é tão-somente, não apenas como ele se 

concebe, mas também como ele se quer; como ele se concebe após a existência, como ele se quer após esse 

impulso para a existência.” 

Percebe-se aqui facilmente a grande ênfase existencialista no tema da liberdade. De fato, para Sartre, é 

justamente porque o homem não tem uma natureza pré-determinada que ele é livre. Os animais, os objetos 

inanimados e as plantas, por exemplo, têm essências fixas e estabelecidas previamente, por isso não são 

livres, não decidem por si mesmos o que serão. O homem, ao contrário, justamente porque é pura 

possibilidade, justamente porque não tem uma natureza própria, é inteiramente livre para construir a si 

mesmo, para fazer a si mesmo, para construir sua própria identidade. Escrevendo tecnicamente, o filósofo 

existencialista dizia que o homem é para-si, enquanto que os demais seres são apenas em-si. A cada ação 

que tomamos, a cada decisão que fazemos, nós estamos constituindo nossa própria essência. Tal processo 
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só se encerra com a morte, onde, de acordo com Sartre, nossa essência torna-se destino, isto é, uma realidade 

efetivamente inalterável e permanente. 

Em sua filosofia, Sartre foi um incansável defensor da liberdade. Crítico de todas as espécies de 

determinismo, o filósofo existencialista francês negava que houvesse qualquer elemento, seja social, 

psicológico ou histórico que limite nossa liberdade. De fato, para ele, ainda que nós não possamos escolher 

os fatores que atuam sobre nós, podemos sempre escolher o que fazemos com os fatores que atuam sobre 

nós. Assim, uma mulher não escolhe quando de seu nascimento viver numa sociedade que lhe exige tais e 

quais comportamentos, mas ela pode escolher o que fazer com essas exigências, se irá cumpri-las ou não. 

Nota-se neste ponto o vínculo imediato que há, para o existencialismo, entre liberdade e responsabilidade. Em 

verdade, como é inteiramente livre e senhor de si mesmo, o homem é também inteiramente responsável por 

aquilo que ele faz. A responsabilidade não é oposta à liberdade, mas sim sua consequência inevitável. Vê-se 

assim que, para Sartre, a liberdade, ao mesmo tempo que é um dom, um poder, é também um fardo, um peso, 

uma vez que o homem é sempre responsável por aquilo que ele faz. Este conflito entre o poder de 

autoconstrução permanente que o homem possui e as consequências drásticas de seu exercício (“estamos 

condenados a ser livres”, diz Sartre) é a origem da angústia, isto é, do desespero diante das inúmeras 

possibilidades de escolha e da dificuldade de se decidir qual sentido dar à própria vida. 

Mais: para os existencialistas, a responsabilidade do ser humano não é puramente individual. Com efeito, ao 

tomar uma decisão qualquer o homem elege, explicitamente ou implicitamente, valores que julga corretos e 

que devem servir como critério de conduta. Assim, ao ser responsável por suas ações, o homem é também 

responsável por toda a humanidade, uma vez que promove um modelo de conduta com pretensões universais. 

Vê-se, pois, que, ao contrário de um individualismo banal, a liberdade existencialista sempre se constrói na 

relação (muitas vezes conflituosa) com o outro. 

Diz Sartre sobre o tema: “Porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo 

que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é de 

submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável 

por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, mas 

que ele é responsável por todos os homens. (...) Ao afirmarmos que o homem se escolhe a si mesmo, 

queremos dizer que cada um de nós se escolhe, mas queremos dizer também que, escolhendo-se, ele escolhe 

todos os homens. De fato, não há um único de nossos atos que, criando o homem que queremos ser, não 

esteja criando, simultaneamente, uma imagem do homem tal como julgamos que ele deva ser. Escolher ser 

isto ou aquilo é afirmar, concomitantemente, o valor do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca 

escolher o mal; o que escolhemos é sempre o bem e nada pode ser bom para nós sem o ser para todos. Se, 

por outro lado, a existência precede a essência, e se nós queremos existir ao mesmo tempo que moldamos 

nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Portanto, a nossa 

responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade inteira. Se eu sou 

um operário e se escolho aderir a um sindicato cristão em vez de ser comunista, e se, por essa adesão, quero 

significar que a resignação é, no fundo, a solução mais adequada ao homem, que o reino do homem não é 
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sobre a terra, não estou apenas engajando a mim mesmo: quero resignar-me por todos e, portanto, a minha 

decisão engaja toda a humanidade. Numa dimensão mais individual, se quero casar-me, ter filhos, ainda que 

esse casamento dependa exclusivamente de minha situação, ou de minha paixão, ou de meu desejo, 

escolhendo o casamento estou engajando não apenas a mim mesmo, mas a toda a humanidade, na trilha da 

monogamia. Sou, desse modo, responsável por mim mesmo e por todos e crio determinada imagem do 

homem por mim mesmo escolhido; por outras palavras: escolhendo-me, escolho o homem.” 

Chegamos aqui ao conceito de engajamento, central na obra de Sartre. Ora, uma vez que não há uma essência 

universal do homem ou natureza humana, não há um padrão pré-estabelecido a respeito de como homem 

deve se comportar e, portanto, não faz sentido perguntar-se qual é o tipo de conduta correto ou adequado 

para o ser humano, como fizeram tantos filósofos morais, como Kant e Aristóteles. Na verdade, dado que 

esse padrão moral universal não existe, o único critério que resta para a avaliação do comportamento dos 

indivíduos é o engajamento, isto é, o grau de comprometimento do sujeito com sua própria vida, o nível de 

responsabilidade que ele assume por ela, em suma, o grau de intensidade com que o homem exerce sua 

liberdade. Em suma, como não há um sentido pré-estabelecido para a vida humana, cabe ao homem criar o 

seu sentido - cada um criará o seu - e ser vivê-lo com intensidade. Como diz Sartre, o homem é sempre um 

projeto que se vive subjetivamente, ou seja, é sempre aquilo que projetar para si mesmo. Neste sentido, o 

filósofo existencialista distingue dois tipos de comportamento: o autêntico e o inautêntico. 

Para Sartre, por um lado, há aqueles indivíduos que tomam conscientemente suas decisões, exercem sua 

liberdade com franqueza e assumem a responsabilidade por seus atos. Estes são os indivíduos autênticos. 

Independentemente do que concretamente fizeram, do conteúdo de suas ações, sua conduta tem um mérito: 

ela possui engajamento e, portanto, é honesta, assume sua própria natureza, reconhece que a existência 

precede a essência, que o homem é o único responsável por seu ser. 

Por outro lado, há os indivíduos inautênticos, aqueles que padecem do que Sartre chamava de má-fé, isto é, 

aquela tendência de terceirizar responsabilidades, de tentar justificar as próprias ações não pelo puro e 

simples exercício da própria liberdade, mas por motivos outros, sejam mandamentos religiosos normais 

morais, convenções sociais, etc. Os indivíduos que agem assim não suportam a angústia e por isso fogem 

dela, negando sua própria responsabilidade por aquilo que fazem. 
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Exercícios 

 

1. Sobre a Liberdade Humana, analise os textos a seguir: 

 

 É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou 

a si próprio; e, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto 

fizer. 

(SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um Humanismo. São Paulo: 1973, p. 15.) 

 

Com base no pensamento filosófico de Sartre sobre a liberdade, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O homem não é, senão o seu projeto, escolha e compromisso.    

b) O homem não está condenado à liberdade; ele tem escolha.    

c) O homem é livre sem escolha e sem compromisso.    

d) O homem é seu projeto responsável sem escolha.    

e) O homem é responsável e livre sem escolha.    

   

 

2. Sobre a dimensão do homem na perspectiva existencialista, considere o texto a seguir: 

 

O homem, tal como o concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. 

Só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. Assim, não há natureza humana, visto que 

não há Deus para a conceber. 

(SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um Humanismo. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 12). 

 

O enfoque existencialista questiona o modo de ser do homem. Entende esse modo de ser como o modo 

de ser-no-mundo. Na perspectiva existencialista, sobre o homem, assinale a alternativa CORRETA. 

a) É um projeto de ser.    

b) É um seguidor das escolhas dos outros.    

c) Na sua própria essencialidade e no trajeto de sua liberdade, não tem escolha.    

d) Tem uma natureza concebida por Deus em sua essência.    

e) É irresponsável por si próprio ao conceber seus atos.    
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3. Considere o seguinte trecho, extraído da obra A náusea, do escritor e filósofo francês Jean Paul Sartre 

(1889-1980). 

  

"O essencial é a contingência. O que quero dizer é que, por definição, a existência não é a necessidade. 

Existir é simplesmente estar presente; os entes aparecem, deixam que os encontremos, mas nunca 

podemos deduzi-los. Creio que há pessoas que compreenderam isso. Só que tentaram superar essa 

contingência inventando um ser necessário e causa de si próprio. Ora, nenhum ser necessário pode 

explicar a existência: a contingência não é uma ilusão, uma aparência que se pode dissipar; é o 

absoluto, por conseguinte, a gratuidade perfeita." 

 SARTRE, Jean Paul. A Náusea. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. Tradução de Rita Braga, citado por: MARCONDES, 

Danilo Marcondes. Textos Básicos de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2000. 

  

 Nesse trecho, vemos uma exemplificação ou uma referência ao existencialismo sartreano que se 

apresenta como 

a) recusa da noção de que tudo é contingente.    

b) fundamentado no conceito de angústia, que deriva da consciência de que tudo é contingente.    

c) denúncia da noção de má fé, que nos leva a admitir a existência de um ser necessário para aplacar 

o sentimento de angústia.    

d) crítica à metafísica essencialista.    

   

 

4. A expressão “Tudo o que é bom, belo e justo anda junto” foi escrita por um dos grandes filósofos da 

humanidade. Ela resume muito de sua perspectiva filosófica, sendo uma das bases da escola de 

pensamento conhecida como 

a) cartesianismo, estabelecida por Descartes, no qual se acredita que a essência precede a existência.    

b) estoicismo, que tem no imperador romano Marco Aurélio um de seus grandes nomes, que pregava 

a serenidade diante das tragédias.    

c) existencialismo, que tem em Sartre um de seus grandes nomes, para o qual a existência precede a 

essência.    

d) platonismo, estabelecida por Platão, no qual se entendia o mundo físico como uma imitação 

imperfeita do mundo ideal.    

   

 

5. Para J.P. Sartre, o conceito de “para-si” diz respeito   

a) a uma criação divina, cujo agir depende de princípio metafísico regulador.     

b) apenas à pura manutenção do ser pleno, completo, da totalidade no seio do que é.     

c) ao nada, na medida em que ele se especifica pelo poder nadificador que o constitui.     

d) a algo empastado de si mesmo e, por isso, não se pode realizar, não se pode afirmar, porque está 

cheio, completo.     
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6. Na obra “O existencialismo é um humanismo”, Jean-Paul Sartre intenta 

a) desenvolver a ideia de que o existencialismo é definido pela livre escolha e valores inventados pelo 

sujeito a partir dos quais ele exerce a sua natureza humana essencial.    

b) mostrar o significado ético do existencialismo.    

c) criticar toda a discriminação imposta pelo cristianismo, através do discurso, à condição de ser 

inexorável, característica natural dos homens.    

d) delinear os aspectos da sensação e da imaginação humanas que só se fortalecem a partir do 

exercício da liberdade.    

   

 

7. “Quando dizemos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe 

a si próprio; mas com isso queremos também dizer que, ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos 

os homens. Com efeito, não há de nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, 

não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser. Escolher isto ou aquilo 

é afirmar ao mesmo tempo o valor do que escolhemos, porque nunca podemos escolher o mal, o que 

escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem que o seja para todos. Se a existência, 

por outro lado, precede a essência e se quisermos existir, ao mesmo tempo em que construímos a 

nossa imagem, esta imagem é válida para todos e para a nossa época. Assim, a nossa responsabilidade 

é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade”. 

 Sartre. 

  

Considerando o texto citado e o pensamento sartreano, é INCORRETO afirmar que 

a) o valor máximo da existência humana é a liberdade, porque o homem é, antes de mais nada, o que 

tiver projetado ser, estando “condenado a ser livre”.    

b) totalmente posto sob o domínio do que ele é, ao homem é atribuída a total responsabilidade pela 

sua existência e, sendo responsável por si, é também responsável por todos os homens.    

c) o existencialismo sartreano é uma moral da ação, pois o homem se define pelos seus atos e atos, 

por excelência, livres, ou seja, o “homem não é nada além do conjunto de seus atos”.    

d) o homem é um “projeto que se vive subjetivamente”, pois há uma natureza humana previamente 

dada e predefinida, e, portanto, no homem, a essência precede a existência.    

e) por não haver valores preestabelecidos, o homem deve inventá-los através de escolhas livres, e, 

como escolher é afirmar o valor do que é escolhido, que é sempre o bem, é o homem que, através 

de suas escolhas livres, atribui sentido a sua existência.    
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8. “O que significa aqui o dizer-se que a existência precede a essência? Significa que o homem 

primeiramente existe, se descobre, surge no mundo; e que só depois se define. O homem, tal como o 

concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma 

coisa e tal como a si próprio se fizer. (...) O homem é, não apenas como ele se concebe, mas como ele 

quer que seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após este impulso para a 

existência; o homem não é mais que o que ele faz. (...) Assim, o primeiro esforço do existencialismo é 

o de por todo o homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade de sua 

existência. (...) Quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer que cada um de nós se 

escolhe a si próprio; mas com isso queremos também dizer que, ao escolher-se a si próprio, ele escolhe 

todos os homens. Com efeito, não há de nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos 

ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser”. 

 Sartre. 

  

Considerando a concepção existencialista de Sartre e o texto acima, é incorreto afirmar que 

a) o homem é um projeto que se vive subjetivamente.    

b) o homem é um ser totalmente responsável por sua existência.    

c) por haver uma natureza humana determinada, no homem a essência precede a existência.    

d) o homem é o que se lança para o futuro e que é consciente deste projetar-se no futuro.    

e) em suas escolhas, o homem é responsável por si próprio e por todos os homens, porque, em seus 

atos, cria uma imagem do homem como julgamos que deve ser.    

   

 

9. “Subjetividade” e “intersubjetividade” são conceitos com os quais Sartre pontua o seu existencialismo. 

Nesse contexto, tais conceitos revelam que: 

a) o cogito cartesiano desabou sobre o existencialismo na mesma proporção com que a virtu 

socrática precipitou-se sobre o materialismo dialético do século XX.    

b) “Penso, logo existo” deve ser o ponto de partida de qualquer filosofia. Tal subjetividade faz com 

que o Homem não seja visto como objeto, o que lhe confere verdadeira dignidade. A descoberta de 

si mesmo o leva, necessariamente, à descoberta do outro, implicando uma intersubjetividade.    

c) o Homem é dado, é unidade, é união e é intersubjetividade; portanto, a sua existência é agregadora 

e desapegada da tão apregoada subjetividade clássica, por isso mesmo tão crucial para Sartre.    

d) não há um só lampejo de subjetividade que não tenha se reinaugurado na intersubjetividade, isto é, 

na idealidade que instrui as prerrogativas para se instalarem as escolhas do sujeito, definindo-o.    
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10. Leia o excerto abaixo e assinale a alternativa que relaciona corretamente duas das principais máximas 

do existencialismo de Jean-Paul Sartre, a saber: 

I. “a existência precede a essência” 

II. “estamos condenados a ser livres” 

 

Com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma 

natureza humana dada e definitiva; ou seja, não existe determinismo, o homem é livre, o homem é 

liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos já prontos, valores ou ordens que 

possam legitimar a nossa conduta. [...] Estamos condenados a ser livres. Estamos sós, sem desculpas. 

É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado, porque não se 

criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por 

tudo o que faz. 

SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um Humanismo. 3ª. ed. S. Paulo: Nova Cultural, 1987. 

 

a) Se a essência do homem, para Sartre, é a liberdade, então jamais o homem pode ser, em sua 

existência, condenado a ser livre, o que seria, na verdade, uma contradição.    

b) A liberdade, em Sartre, determina a essência da natureza humana que, concebida por Deus, 

precede necessariamente a sua existência.    

c) Para Sartre, a liberdade é a escolha incondicional, à qual o homem, como existência já lançada no 

mundo, está condenado, e pela qual projeta o seu ser ou a sua essência.    

d) O Existencialismo é, para Sartre, um Humanismo, porque a existência do homem depende da 

essência de sua natureza humana, que a precede e que é a liberdade.    
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Gabrito 

 

1. A 

 O pensamento filosófico existencialista sartreano tem como fundamento central que a compreensão da 

vida dos indivíduos se dá a partir da condição da existência humana. Com efeito, para os pensadores 

dessa vertente filosófica, a existência precede a essência, o que leva à uma perspectiva da existência 

humana que independe de qualquer definição preexistente do indivíduo. Assim, para Sartre, a essência 

humana se constrói a partir das escolhas que, dentro da sua liberdade, o indivíduo realiza. Nesse sentido, 

o sujeito seria um projeto de ser, haja vista que não existiria uma natureza ou essência humana, mas sim 

a ação dos homens sobre a construção de si mesmos a partir do seu livre arbítrio.   

  

2. A 

O pensamento filosófico existencialista tem como fundamento central que a compreensão da vida dos 

indivíduos se dá a partir da condição da existência humana, de modo que, para os existencialistas, a 

existência precede a essência, o que leva à uma perspectiva da existência humana independente de 

qualquer definição preexistente sobre o indivíduo. Com efeito, na concepção existencialista, a essência 

humana se constrói a partir das escolhas que, dentro da sua liberdade, o indivíduo realiza. Nesse sentido, 

o sujeito seria um projeto de ser, haja vista que não existiria uma natureza ou essência humana, mas sim 

a ação dos homens sobre a construção do ser no seu livre arbítrio.   

  

3. D 

Para Sartre, representante do existencialismo, a existência precede a essência, ou seja, o indivíduo, assim 

como a realidade e o conhecimento, primeiramente existe e posteriormente se realiza por suas ações 

concretas e pela forma que conduz a sua existência. Assim, segundo Sartre, o indivíduo é condenado à 

liberdade de suas escolhas e a efetivar a sua existência através delas, pensamento que vai de encontro 

à metafísica essencialista, segundo a qual os objetos e o homem possuiriam duas realidades: uma 

exterior, caracterizada pela matéria física, e uma interior, onde se encontraria a essência, enquanto para 

Sartre essas realidades se equivalem.   

  

4. D 

Falta para a questão uma referência bibliográfica apropriada. 

A filosofia de Platão é resultado de um trabalho de reflexão intenso e extenso, de modo que as questões 

durante os inúmeros diálogos por ele escritos são respondidas de maneiras distintas. Porém, Platão 

possui uma questão de fundo que se refere ao problema da identidade – resquício da tradição 

conflituosa de Parmênides e Heráclito –, a saber: o que é, é sempre idêntico a si mesmo ou é sempre 

distinto? O mundo verdadeiro é uma totalidade sempre permanente ou uma totalidade sempre efêmera? 

A concepção sobre Ideias que Platão formula atende, em geral, a essas questões e busca demonstrar 

como o sensível, apesar de expor uma realidade impermanente, possui um fundamento permanente. As 

Ideias são verdadeiras, a realidade sensível é apenas uma aparência passageira dessa realidade.   
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5. C 

O homem é uma entidade que combina características mutuamente exclusivas, a saber, o ser para-si e o 

ser em-si. O ser em-si se diz pela identidade, pela inércia, já o ser para-si se diz pela diferença, pela 

dinâmica, isto é, o ser para-si depende da negação do ser em-si. Dessa maneira, a essência, ou seja, 

aquilo que define a identidade não garante a exposição daquilo que é livre. Isso que é livre apenas é não 

sendo aquilo que lhe define circunstancialmente. O homem sendo livre é um projeto, um vir a ser 

dependente da sua escolha a qual está condenado a realizar devido a sua condição fundamental. 

  

6. B 

A escolha, na concepção sartreana, se refere à vida e esta é a expressão de um projeto que se desdobra 

no tempo. Esse projeto não é algo próprio do qual se pode ter um conhecimento óbvio, sendo assim o 

projeto é uma interpretação possível e as escolhas específicas de um indivíduo são, portanto, temporais, 

derivações de um projeto original desenrolado temporalmente. 

Esse desenrolar é descrito pela ontologia de Sartre. Nesta ele diz que o ser em-si e o ser para-si possuem 

características mutuamente exclusivas, todavia a vida do homem combina ambas. Aí se encontra a 

ambiguidade ontológica da nossa existência. O em-si é sólido, idêntico a si mesmo, passivo, inerte; já o 

para-si é fluido, diferente de si mesmo, ativo, dinâmico. O primeiro apenas é, o segundo é sua própria 

negação. De maneira mais concreta podemos dizer que um é “facticidade” e o outro é “transcendência”. 

O dado da nossa situação como falantes de certa língua, ambientados em certo entorno, nossas 

escolhas prévias e nós mesmo enquanto em-si constituem nossa “facticidade”. Como indivíduos 

conscientes “transcendemos” isso que é dado. Ou seja, somos situados, porém na direção da 

indeterminação. Somos sempre mais do que a situação na qual estamos e isto é o fundamento 

ontológico de nossa liberdade. Estamos, como Sartre diz, condenados a ser livres. 

Então, o existencialismo é um humanismo, pois é a única doutrina que abre totalmente a possibilidade 

de escolha ao homem. Se Deus não existe e a existência precede a essência, isto é, o homem não é nada 

até que ele livremente se defina durante sua vida, então o ser possui fundamentalmente liberdade. O ser 

aparece no mundo e depois se define; não há natureza humana pré-concebida por Deus. O homem é um 

lançar-se para um futuro, é se projetar conscientemente no futuro. Desse modo, o existencialismo deve 

pôr o homem no interior de sua existência e lhe atribuir a total responsabilidade por suas escolhas.    

  

7. D 

O homem está condenado à liberdade. Durante sua vida, ele não pode deixar de escolher, e ao fazer 

escolhas ele irá sempre escolher aquilo que considera o melhor. Desse modo, o homem ao se posicionar 

também posiciona todos os outros homens, pois define, juntamente com a sua escolha, quem são seus 

semelhantes e dessemelhantes. Se a sua posição não considerar isto, então ela irá criar confrontos dos 

quais foi desde sua primeira escolha responsável. Assim, em cada escolha nos responsabilizamos pela 

humanidade que escolhemos.   

  

8. C 

A alternativa [C] é justamente o inverso do que defende Sartre. Segundo ele, a existência precede a 

essência e não há nada que define o homem de maneira a priori.   

  

  



 
 

 

 

11 

Filosofia 
 

9. B 

Sartre se apropria do cogito cartesiano considerando que esse é o ponto de partida subjetivo para a 

filosofia. A partir dessa descoberta de si, o homem pode descobrir o outro, em uma relação de 

intersubjetividade. Dessa forma, podemos dizer que somente a alternativa [B] está correta.   

  

10. C 

O homem é uma entidade que combina características mutuamente exclusivas, a saber, o ser para-si e o 

ser em-si. O ser em-si se diz pela identidade, pela inércia, já o ser para-si se diz pela diferença, pela 

dinâmica, isto é, o ser para-si depende da negação do ser em-si. Dessa maneira, a essência, ou seja, 

aquilo que define a identidade não garante a exposição daquilo que é livre. Isso que é livre apenas é não 

sendo aquilo que lhe define circunstancialmente. O homem sendo livre é um projeto, um vir a ser 

dependente da sua escolha a qual está condenado a realizar devido a sua condição fundamental.   
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Exercícios sobre refração 

 

Exercícios 

 

1. Um arco-íris forma-se devido à dispersão da luz do Sol em gotas de água na atmosfera. 

Após incidir sobre gotas de água na atmosfera, raios de luz são refratados; em seguida, eles são 

totalmente refletidos e novamente refratados. 

Sabe-se que o índice de refração da água para a luz azul é maior que para a luz vermelha. 

 

Considerando essas informações, assinale a alternativa em que estão mais bem representados os 

fenômenos que ocorrem em uma gota de água e dão origem a um arco-íris.  

 

a)  
 

 

c)  

b)  

d)  

 
 

 

2. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando 

uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas o índio deve mirar 

abaixo da posição em que enxerga o peixe. 

Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz  

a) refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água.    

b) emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água.    

c) espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água.    

d) emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água.    

e) refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar.    
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3. As miragens existem e podem induzir à percepção de que há água onde não existe. Elas são a 
manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera.  

Disponível em: www.invivo.fiocruz.br. Acesso em: 29 fev. 2012.  

Esse fenômeno óptico é consequência da  

a) refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.     

b) reflexão da luz ao incidir no solo quente.    

c) reflexão difusa da luz na superfície rugosa.    

d) dispersão da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.    

e) difração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.    

 

 

4. A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de fibras ópticas, que permitem acessos à 

internet com velocidade de 1 gigabit por segundo (Gbps), o suficiente para baixar em um minuto, por 

exemplo, 80 filmes. No Brasil a maioria das conexões ainda é de 1 megabit por segundo (Mbps), ou 

seja, menos de um milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra óptica é composta 

basicamente de um material dielétrico (sílica ou plástico), segundo uma estrutura cilíndrica, 

transparente e flexível. Ela é formada de uma região central envolta por uma camada, também de 

material dielétrico, com índice de refração diferente ao do núcleo. A transmissão em uma fibra óptica 

acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo, em relação ao revestimento, for  

a) superior e ocorrer difração.    

b) superior e ocorrer reflexão interna total.    

c) inferior e ocorrer reflexão interna parcial.    

d) inferior e ocorrer interferência destrutiva.    

e) inferior e ocorrer interferência construtiva.  
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5. Resolver a questão com base nas informações a seguir. 

O efeito causado pela incidência da luz solar sobre um vidro, dando origem a um feixe colorido, é 

conhecido como dispersão da luz branca. Este fenômeno é resultado da refração da luz ao atravessar 

meios diferentes, no caso, do ar para o vidro. Na superfície de separação entre os dois meios, a luz 

sofre um desvio em relação à direção original de propagação desde que incida no vidro em uma direção 

diferente da direção normal à superfície. 

A tabela a seguir informa os índices de refração de um tipo de vidro para algumas das diferentes cores 

que compõem a luz branca. 

 

Cor 
Índice de refração do 

vidro relativo ao ar 

Vermelho 1,513 

Amarelo 1,517 

Verde 1,519 

Azul 1,528 

Violeta 1,532 

 

A partir das informações e da tabela apresentadas, em relação a um raio de luz branca proveniente do 
ar que incide no vidro, é correto afirmar que  

a) as cores são percebidas porque o vidro apresenta aproximadamente o mesmo índice de refração 

para todas elas.    

b) há a predominância da luz verde porque o índice de refração do vidro para essa cor aproxima-se 

da média dos índices para todas as cores.    

c) a luz violeta é a que sofre menor desvio.    

d) a luz vermelha é a que sofre maior desvio.    

e) a luz azul sofre desvio maior do que a luz vermelha.    
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6. Certa piscina contém água, de índice de refração absoluto igual a 4 3,  e sua base se encontra 3,00 m  

abaixo da superfície livre.  

 

Quando uma pessoa, na beira da piscina, olha perpendicularmente para seu fundo (base), terá a 

impressão de vê-lo 

Dado: Índice de refração absoluto do ar n 1=   

a) 2,25 m  mais próximo, em relação à profundidade real.    

b) 1,33 m  mais próximo, em relação à profundidade real.    

c) 0,75 m  mais próximo, em relação à profundidade real.    

d) 1,33 m  mais distante, em relação à profundidade real.    

e) 0,75 m  mais distante, em relação à profundidade real.    
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7. Uma fonte luminosa está fixada no fundo de uma piscina de profundidade igual a 1,33 m.  
Uma pessoa na borda da piscina observa um feixe luminoso monocromático, emitido pela fonte, que 

forma um pequeno ângulo α  com a normal da superfície da água, e que, depois de refratado, forma 

um pequeno ângulo β  com a normal da superfície da água, conforme o desenho.  

 

A profundidade aparente “h” da fonte luminosa vista pela pessoa é de:  

Dados: sendo os ângulos α  e β  pequenos, considere tg senα α  e tg sen .β β  

índice de refração da água: nágua=1,33 

índice de refração do ar: nar=1  

a) 0,80 m     

b) 1,00 m     

c) 1,10 m     

d) 1,20 m     

e) 1,33 m    
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8. Um raio luminoso incide sobre a superfície de separação entre o ar e o vidro com um ângulo 60α =   e 

refrata com um ângulo 30 ,β =   como mostra a figura. 

 

 
 

Considerando sen30 cos60 0,5; =  =  sen60 cos30 0,87; =  =  o índice de refração do ar igual a 1 e o 

índice de refração do vidro igual a n,  então o valor de n  é igual a  

a) 1,48     

b) 1,57     

c) 1,63     

d) 1,74     

e) 1,83     
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9. Na figura a seguir, um raio de luz vindo de um meio material (1), de índice de refração 1n ,  incide na 

interface que o separa do meio material (2), de índice de refração 2n .  A seguir, o raio refratado incide na 

interface que separa os meios materiais (2) e (3), sendo 3n  o índice de refração do meio material (3). 

 

 
 
Analise as proposições em relação à óptica geométrica. 

I. Se 1 3n n=  então 1 3θ θ=  

II. Se 1 2n n  então 1 2θ θ  

III. Se 2 3n n  então 2 3θ θ  

IV. Se 1 2n n  então 1 2θ θ  

V. Se 1 3n n  então 1 3θ θ  

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.     

b) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.     

c) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.     

d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.     

e) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.     
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10. Uma moeda está no centro do fundo de uma caixa d’água cilíndrica de 0,87 m  de altura e base circular 

com 1,0 m  de diâmetro, totalmente preenchida com água, como esquematizado na figura. 

 

 
 

Se um feixe de luz laser incidir em uma direção que passa pela borda da caixa, fazendo um ângulo θ  
com a vertical, ele só poderá iluminar a moeda se 
Dados: 

Índice de refração da água: 1,4  

1 1 2 2n sen( ) n sen( )

sen(20 ) cos(70 ) 0,35

sen(30 ) cos(60 ) 0,50

sen(45 ) cos(45 ) 0,70

sen(60 ) cos(30 ) 0,87

sen(70 ) cos(20 ) 0,94

θ θ=

 =  =

 =  =

 =  =

 =  =

 =  =

  

a) 20θ =      

b) 30θ =      

c) 45θ =      

d) 60θ =      

e) 70θ =      
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Gabarito 

 

1. A 

De acordo com a Lei de Snell: 
gota ar

ar gota

n n sen isen i
sen r

sen r n n
=  =  

Como o índice de refração da gota é maior para a luz azul, essa radiação apresenta menor ângulo de 

refração a v(r r )  ou seja, sofre maior desvio ao se refratar. 

  

 

2. E 

 

A figura mostra um raio refletido pelo peixe, que atinge o olho do observador. Ao refratar-se da água para 

o ar, ele sofre desvio em sua trajetória. O observador vê a imagem do peixe acima de sua posição real.  

 

3. A 

A figura ilustra a situação mostrando dois raios de luz recebidos pelo observador. O raio 1 por incidência 

direta e o raio 2, após reflexão total nas camadas de ar próximas do chão quente. 
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4. B 

Na fibra óptica, a luz fica confinada no interior do núcleo, sem penetrar na casca, sendo conduzida por 

reflexão total, fenômeno que somente é possível quando o sentido de propagação da luz é do meio mais 

refringente para o menos refringente. Portanto, o índice de refração do núcleo é maior que o da casca.  

 

5. E 

 

Da Lei de Snell:  

=  =vidro ar

ar vidro

n n seniseni
senr

senr n n
. Por essa expressão, vemos que a luz que apresenta menor ângulo de 

refração (a que mais desvia) é a que apresenta maior índice de refração, no caso o violeta. Aliás, os 
desvios crescem na sequência mostrada na figura: Vermelha (Vm), Alaranjada (Al), Amarela (Am), Verde 

(Vd), Azul (Az) e Violeta (Vl).  
 

6. C 

Aplicando a equação do dioptro plano, Calculamos a profundidade aparente i(h )  da piscina para essa 

pessoa. 

ari i
i

o ág

nh h 1
        h 2,25 m.

4h n 3
3

=  =  =  

Portanto, a imagem é sobrelevada de 0,75 m.   

 

7. B 

Aplicando a equação do dioptro plano para pequenos ângulos: 

obs ari i i

o obj águra

i

n nd d d 1
          

d n 1,33 n 1,33 1,33

d 1 m.

=  =  = 

=

  

 

8. D 

Usando a Lei de Snell-Descartes: 

ar vidro

vidro

vidro vidro

n sen 60 n sen 30

1 0,87 n 0,5

0,87
n n 1,74

0,5

  =  

 = 

=  =
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9. E 

A refração do raio proveniente do meio 1, se aproxima da normal no meio 2, sendo este meio mais 

refringente que aquele. Então o índice de refração do meio 2 é maior que o do meio 1 ( )2 1 2 1n n .θ θ    

Na segunda refração do raio, passando do meio 2 para o meio 3, temos uma afastamento da normal, 

significando que o meio 3 é menos refringente que o meio 2 ( )3 2 3 2n n .θ θ    

Análise das afirmativas: 

I. Verdadeira. 

II. Falsa. Pela lei de Snell, se 1 2n n  então 1 2.θ θ  

III. Falsa. Se 2 3n n  então 2 3.θ θ  

IV. Verdadeira. 

V. Falsa. Se 1 3n n  então 1 3.θ θ    

 

10. C 

A figura mostra o caminho seguido pelo feixe de laser. 

 

 

1
0,5 1 32tgr     r 30 .
0,87 33 3

2

= = = =  =   

 

Aplicando a lei de Snell: 

ar ág
1

n sen n sen30    1 sen 1,4     sen 0,7  
2

45 .

θ θ θ

θ

 
=    =  =  

 

= 
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Lentes: método gráfico 

 

Resumo 

 

Lentes 

São formadas por calotas transparentes com um índice de refração diferente do meio onde estão inseridas. 

 

 

Representação 

 

 

Comportamento: o comportamento de uma lente (divergente ou convergente) está relacionado com o índice 

de refração do meio e da lente, além do formato da lente. 

Caso mais comum: lente de vidro imersa no ar. 

Índice de refração da lente é maior do que o do meio: 

Lente biconvexa (bordas finas): comportamento convergente 

Lente bicôncava (bordas grossas): comportamento divergente 
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Caso incomum: lente oca com ar imersa na água. 

Índice de refração da lente é menor do que o do meio: 

Lente biconvexa (bordas finas): comportamento divergente 

Lente bicôncava (bordas grossas): comportamento convergente 

 

 

 

Em resumo, sendo n2 o índice de refração absoluto do material com que a lente e feita e n1 o índice de refração 

absoluto do meio onde a lente esta imersa, temos os casos resumidos na tabela: 

 

 

Raios principais nas lentes 

• O raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal é refratado pelo foco (vice versa). 

• O raio luminoso que incide no centro óptico não muda de trajetória. 
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As lentes convergentes formam imagens com iguais classificações que os espelhos côncavos. 

 

 

Quando o objeto encontra-se entre o foco e a lente a imagem é virtual, direita e maior. 

 

 

 

As lentes divergentes formam imagens com iguais classificações que os espelhos convexos. 
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A imagem formada na lente divergente é virtual, direita e menor. 

 

Dica: para lembrar a classificação da lente divergente (e também do espelho esférico convexo), lembre-se do 

olho mágico da porta. É uma lente DE VER GENTE (divergente) e sua imagem é menor (a pessoa parece 

pequena), direita (a pessoa aparece de pé) e a imagem direita é virtual. 

 

Para resolver exercícios com contas é preciso conhecer a convenção de sinais. 

• Distância focal = f 

• Distância entre o objeto e a lente = p 

• Distância entre a imagem e a lente = p’ 

• Tamanho do objeto = o 

• Tamanho da imagem = i 

• Aumento linear transversal = A 
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Exercícios 

 

1. A figura representa um objeto luminoso P no eixo principal de uma lente convergente L. Quando o objeto 

P está na posição A, o raio de luz que parte de P passa, após refratar-se na lente, pelo ponto A’, simétrico 

de A em relação a L: 

 

Em seguida, o objeto P se aproxima da lente, posicionando-se no ponto B, conforme a figura. 

 

O raio de luz que parte do objeto P, posicionado em B, após refratar-se 

na lente, assume: 

a) a direção 1.  

b) a direção 2. 

c) a direção 3. 

d) a direção 4. 

e) uma direção diferente das indicadas. 
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2. A figura representa uma lente esférica simétrica de vidro, imersa no ar, diante da qual está a superfície 

refletora de um espelho esférico côncavo, cujo raio de curvatura vale 60 cm. O vértice do espelho dista 

40 cm do centro óptico da lente. 

 

Raios luminosos paralelos entre si e ao eixo óptico comum à lente e ao espelho incidem no sistema. 

Sabendo que os raios emergentes do sistema se sobrepõem aos incidentes. Obtenha o valor absoluto 

de sua distância focal. 

a) 20 cm. 

b) 30 cm. 

c) 80 cm. 

d) 10 cm. 

e) 40 cm. 

 

 

3. Na figura a seguir, em relação ao instrumento óptico utilizado e às características da imagem nele 
formada, é possível afirmar que é uma imagem  

 

a) real, formada por uma lente divergente, com o objeto (livro) colocado entre o foco objeto e a lente.  

b) virtual, formada por uma lente convergente, com o objeto (livro) colocado entre o foco objeto e a 
lente.  

c) virtual, formada por uma lente divergente, com o objeto (livro) colocado entre o foco objeto e a 
lente.  

d) real, formada por uma lente convergente, com o objeto (livro) colocado entre o foco objeto e o 
ponto anti-principal objeto da lente.  

e) virtual, formada por uma lente convergente, com o objeto (livro) colocado sobre o foco objeto da 
lente. 
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4. Um feixe de raios luminosos incide sobre uma lente Lo, paralelamente ao seu eixo principal e, após 

atravessá-la, converge para um ponto sobre o eixo principal localizado a 25 cm de distância do centro 

óptico, como mostra a figura (1). No lado oposto ao da incidência coloca-se outra lente L1, divergente 

com o mesmo eixo principal e, por meio de tentativas sucessivas, verifica-se que quando a distância 

entre as lentes é de 15 cm, os raios emergentes voltam a ser paralelos ao eixo principal, como mostra 

a figura (2). 

 

Calcule, em módulo, a distância focal da lente L1. 

 

a) 25 cm. 

b) 35 cm. 

c) 40 cm. 

d) 10 cm. 

e) 15 cm. 

 

 

5. Nesta figura, está representado o perfil de três lentes de vidro. 

 

Newton quer usar essas lentes para queimar uma folha de papel com a luz do Sol. Para isso, ele pode 

usar apenas  

a) a lente i.  

b) a lente ii.  

c) as lentes i e iii. 

d) as lentes ii e iii. 

e) a lente iii. 
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6. Nas plantações de verduras, em momentos de grande insolação, não é conveniente molhar as folhas, 

pois elas podem “queimar” a não ser que se faça uma irrigação contínua.  

 

 

 

Observando as figuras, conclui-se que a “queima” das verduras ocorre, porque as gotas depositadas 

sobre as folhas planas assumem formatos de objetos ópticos conhecidos como lentes  

a) biconvexas, que têm a propriedade de dispersar a radiação solar.  

b) bicôncavas, que têm a propriedade de dispersar a radiação solar.  

c) plano-convexas, que têm a propriedade de concentrar a radiação solar.  

d) plano-côncavas, que têm a propriedade de concentrar a radiação solar.  

e) convexo-côncavas, que têm a propriedade de concentrar a radiação solar. 

 

 

7. Analisando os três raios notáveis de lentes esféricas convergentes, dispostas pelas figuras abaixo, 

podemos afirmar que: 

 

 

 

a) Apenas um raio está correto.  

b) Apenas dois raios são corretos.  

c) Os três raios são corretos.  

d) Os raios notáveis dependem da posição do objeto, em relação ao eixo principal.  

e) Os raios notáveis dependem da posição da lente, em relação ao eixo principal. 
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8. Considere as situações seguintes.  

I. Você vê a imagem ampliada do seu rosto, conjugada por um espelho esférico.  

II. Um motorista vê a imagem reduzida de um carro atrás do seu, conjugada pelo espelho retrovisor 

direito.  

III. Uma aluna projeta, por meio de uma lente, a imagem do lustre do teto da sala de aula sobre o tampo 

da sua carteira.  

A respeito dessas imagens, em relação aos dispositivos ópticos referidos, pode-se afirmar que  

a) as três são virtuais.  

b) I e II são virtuais; III é real.  

c) I é virtual; II e III são reais.  

d) I é real; II e III são virtuais.  

e) as três são reais. 

 

 

9. Coloca-se uma pequena lâmpada L no foco principal de uma lente biconvexa de índice de refração nL 

imersa em um líquido de índice de refração n1. Essa situação está esquematizada abaixo. 

 

Mantendo-se a posição da lâmpada em relação à lente e imergindo-se o conjunto em outro líquido de 

índice de refração n2, obteve-se o seguinte percurso para os raios luminosos: 

 

É correto afirmar que: 

a) n2 > n1 > nL  

b) n2 = nL > n1  

c) nL > n2 > n1  

d) n2 > nL > n1 

e) nL = n1 > n2 
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10. Fotógrafos amadores e profissionais estão utilizando cada vez mais seus smartphones para tirar suas 

fotografias. A melhora na qualidade das lentes e dos sensores ópticos desses aparelhos estão 

popularizando rapidamente a prática da fotografia, e o número de acessórios e lentes, que se acoplam 

aos aparelhos, só cresce. Um experimento foi conduzido a fim de produzir um acessório que consiste 

de uma lente convexa. A distância d da imagem real formada por um objeto posicionado sobre o eixo 

da lente, a uma distância D até ela, foi anotada em um gráfico.  

A figura que representa, de forma CORRETA, o resultado do gráfico desse experimento é 
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Gabarito 

 

1. B 

Os pontos A e A’ são, respectivamente, o ponto antiprincipal objeto e o ponto antiprincipal imagem. Em B, 

o objeto encontra-se no foco principal objeto da lente, fazendo com que a luz refratada por esta assuma 

a direção 2. 

 

2. A 

       20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. B 

O instrumento óptico utilizado é uma lupa, que consiste de uma lente convergente na qual o objeto é 

posicionado entre o foco objeto e o centro óptico da lente. No esquema abaixo, traçamos a imagem i, 

virtual, direita e maior, que uma lupa L conjuga a um objeto real o. 
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4. D 

Para que os raios de luz incidam paralelamente em L0 e se refratem também paralelamente em L1, os 

focos F0 e F1 devem coincidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distância focal = 10 cm. 
 

5. C 

Para queimar uma folha de papel com a luz do Sol, a lente deve ser convergente. Sendo nvidro > nar, 

concluímos que a lente deve ser de bordas finas. É o caso das lentes I e III. 
 

6. C 

As gotas assumem a forma de um hemisfério, formando uma lente plano-convexa, imersa no ar. Como 

o índice de refração da água é maior que o do ar, essas lentes tornam-se convergentes, concentrando a 

radiação solar. 
 

7. C 

Os três raios são corretos, pois satisfazem perfeitamente às propriedades dos raios luminosos ao 

passarem pelas lentes esféricas convergentes. 

 

8. B 
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9. D 

Em operação imersa no líquido de índice de refração n1, a lente apresenta comportamento convergente, 

logo: 
nL > n1 

Em operação imersa no líquido de índice de refração n2, entretanto, a lente passa a apresentar 
comportamento divergente; logo: 
n2 > nL 
Assim, 
n2 > nL > n1 

Sugestão: Para o aluno notar claramente os comportamentos convergente e divergente da lente, é 
recomendável inverter em ambos os casos o sentido de propagação da luz (irreversibilidade luminosa). 
 

10. E 
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Massas de ar e fenômenos climáticos 

 

Resumo 

 

O clima consiste no comportamento do tempo de um determinado lugar durante um período de tempo longo 

– em média, 30 anos. Sendo assim, o clima é a sucessão de diferentes tempos; por exemplo, hoje, em uma 

cidade, o tempo pode estar frio e seco, enquanto na semana que vem o tempo na mesma cidade pode estar 

quente e úmido; apesar disso, o clima dessa cidade pode ser classificado como quente e seco. 

A origem dos climas se deve à conjugação e à ação diferenciada dos fatores climáticos – latitude, altitude, 

massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação e relevo – que desencadeiam 

os elementos climáticos – temperatura, umidade, calor e pressão atmosférica – e assim originam climas 

distintos. 

 

Mais especificamente sobre as massas de ar, cabe destacar que, são grandes porção de ar que se deslocam 

na troposfera devido a diferença de temperatura e pressão dos ambientes. Elas possuem as mesmas 

características das áreas onde foram originadas (temperatura, pressão e umidade). Elas podem ser 

classificadas de acordos com dois critérios: 1) A faixa climática de origem, podendo ser equatorial, tropical 

ou polar; e 2) A proximidade ou não com o oceano em sua origem, podendo ser considerada continental 

(pouca umidade) ou oceânica (muita umidade). 

 

Há ainda a possibilidade de duas massas de ar se encontrarem. Quando ocorre esse encontro elas não se 

misturam, elas mantêm as características adquiridas no local de origem. Surge assim, a chamada “frente” ou 

uma “descontinuidade” ao longo da zona limítrofe das massas de ar (é o que chamamos de “frente fria”, por 

exemplo, quando duas massas de ar frio se encontram).  

Neste sentido, devido às dinâmicas naturais de circulação das massas de ar ou ocorrência dos fenômenos 

climáticos - processos naturais intensificados pelo homem-, os climas podem sofrer mudanças. 

 

Principais fenômenos climáticos 

El Niño e La Niña 

O El Niño é um fenômeno natural que ocorre num período de aproximadamente dois a sete anos. Refere-se 

ao aquecimento acima da média (de 3 a 7°C) das águas do Oceano Pacífico próximas à Linha do Equador e 

à redução dos ventos alísios (ventos que sopram de leste para oeste) na região equatorial. 

Normalmente, no Hemisfério Sul, os ventos alísios sopram em uma velocidade de média de 15 m/s, 

aumentando o nível das águas do Oceano Pacífico nas proximidades da Austrália, que é 50cm maior do que 
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as proximidades da América do Sul. Além disso, estes ventos provocam correntes que levam as águas 

superficiais, que são quentes, nesta direção. 

Quando o El Niño ocorre, a velocidade dos ventos alísios diminui para aproximadamente 2 m/s e o nível das 

águas se eleva em direção à América do Sul; as águas superficiais, por não se movimentarem tanto, têm sua 

temperatura aumentada. O nome “El Niño”, que se refere ao “menino Jesus”, se deve ao fato deste fenômeno 

ocorrer no mês de dezembro na costa do Peru. 

Os efeitos planetários desse fenômeno são vários. Afetará toda a América do Sul com fortes chuvas e 

inundações no Equador, Peru, Chile e norte da Argentina, comprometendo a pesca no litoral do Peru e do Chile, 

secas na Indonésia e na Austrália e atraso e enfraquecimento das chuvas de monção na Índia. No Brasil, os 

maiores estragos causados pelo fenômeno se concentram no Nordeste e na Amazônia, onde ocasiona 

estiagens graves. 

 

Já o fenômeno La Niña ocorre com menos frequência e apresenta características opostas ao El Niño. Ele 

refere-se à um resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico na costa peruana em virtude 

do aumento da força dos ventos alísios. No Brasil, o La Niña provoca os efeitos como a intensificação das 

chuvas na Amazônia, no Nordeste e em partes do Sudeste. Além disso, o La Niña provoca a queda das 

temperaturas na América do Norte e na Europa. 

 

Inversão térmica 

É um fenômeno natural que ocorre principalmente nos grandes centros urbanos industrializados. Ele consiste 

no impedimento de circulação do ar frio (mais denso) devido à uma camada de ar quente (menos denso), o 

que provoca alteração da temperatura. 

Esta camada de ar frio, concentrada próximo à superfície, acaba concentrando os poluentes e formando uma 

camada de gases oriundos das indústrias e da queima de combustíveis pelos automóveis. Este fenômeno 

ocorre principalmente durante o inverno, época em que naturalmente o ar próximo à superfície é mais frio e 

as chuvas são menos frequentes. 
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Dentre os efeitos deste fenômeno, podem ser destacados doenças respiratórias e intoxicações. Como formas 

de precaução à sua ocorrência, destacam-se o fim das queimadas, o uso de biocombustíveis, uma política 

ambiental e fiscalização das indústrias mais eficazes. 

 

Efeito estufa 

Este fenômeno é um processo natural intensificado pela ação antrópica. Ele consiste na manutenção 

equilibrada da temperatura do planeta, temperatura esta ideal para as diversas formas de vida existentes. Se 

não existisse o efeito estufa, o frio seria intenso, pois a radiação emitida pelo sol e irradiada pelas superfícies 

não se manteria sem ele, o que tornaria inviável a sobrevivência das espécies. 

Contudo, este processo foi intensificado pela ação do Homem a partir da queima de combustíveis fósseis e 

da destruição de florestas, a temperatura da Terra se elevou consideravelmente. 

Alguns pesquisadores afirmam que essa elevação da temperatura pode ocasionar o derretimento das calotas 

polares e aumento do nível dos mares, resultando no possível desaparecimento de cidades litorâneas, além 

da extinção de espécies vegetais e animais. Por outro lado, esta situação pode ser minimizada com a adoção 

de medidas que visam a redução da poluição ambiental, como o acordo de 1997, em que os países visavam 

a redução da emissão de gases poluentes conhecido como Protocolo de Kyoto. 

 

Ilhas de calor 

Este fenômeno, mais perceptível no anoitecer, é causado pela ação do Homem e consiste na elevação da 

temperatura de uma área urbana em relação ao seu entorno, ou seja, as regiões urbanas são uma espécie de 

“ilha” quente quando comparado com a área à sua volta. Dentre as consequências deste fenômeno, destaca-

se o aumento do uso da energia elétrica com ventiladores e ar-condicionado, por exemplo. A solução 

encontra-se o estímulo a existência de áreas verdes nos centros urbanos. 

 

Chuvas ácidas 

As chuvas são naturalmente ácidas, mas este fenômeno refere-se ao aumento desta acidez causado pela 

ação antrópica, o que traz prejuízos tanto à natureza quanto ao Homem. A queima de combustíveis fósseis, 

como o petróleo, aumenta consideravelmente a emissão de dióxido de carbono (CO2), também podendo ser 

encontrados enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio e ácido sulfúrico (H2SO4). 

 

Dentre os efeitos deste fenômeno, encontram-se a acidificação dos solos, a contaminação de mananciais de 

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

 

1. Os graves problemas ambientais provocados pelas chuvas ácidas, bem como seus diversos impactos 

sobre as cidades e o meio rural, têm levado a intensos debates sobre como amenizá-los. Com base 

nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 

a) Para os produtores de verduras e legumes dos chamados cinturões verdes, próximos aos grandes 
centros urbanos, a precipitação de chuva ácida é benéfica, pois, ao infiltrar no solo, desencadeia 
reações químicas que aumentam a sua fertilidade natural. 

b) A poluição atmosférica, da qual decorre a chuva ácida, segundo a Legislação Ambiental brasileira, 
é um problema cuja territorialidade se circunscreve às grandes regiões metropolitanas do país. 

c) O Protocolo de Kyoto, ao instituir o mercado de carbono, solucionou o problema das chuvas 
ácidas. 

d) Devido ao protocolo de Kyoto, a redução da utilização de combustíveis fósseis nos EUA permitiu 
a supressão dos impactos das chuvas ácidas sobre a agricultura de países vizinhos. 

e) As chuvas ácidas afetam a produção agrícola, pois reduzem a absorção de importantes nutrientes 
do solo, como o cálcio, o magnésio e o potássio, pelas raízes, enfraquecendo as plantas e  
sujeitando-as a pragas e doenças. 

 

 

2.  

 
Disponível em: <http://img0.cptec.inpe.br>. 

Acesso em: 25 ago. 2014 (adaptado). 

 
 
 
 
 

 
Disponível em: <http://imagens.climatempo.com.br>. 

Acesso em: 25 ago. 2014 (adaptado). 

 
No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi 
determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? 

a) Altitude, que forma barreiras naturais. 

b) Vegetação, que afeta a incidência solar. 

c) Massas de ar, que provocam precipitações. 

d) Correntes marítimas, que atuam na troca de calor. 

e) Continentalidade, que influencia na amplitude da temperatura. 
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3. Frio mata no Brasil 
“17 de agosto, 1999 — Duas pessoas morreram numa das mais intensas ondas de frio que atingiram o 
sul do Brasil nos últimos anos. Em São Paulo, o frio foi a causa da morte de duas pessoas.” 

Adapato de Earth Alert: 1999. 

 
Considerando a dinâmica atmosférica de inverno na faixa litorânea brasileira, o episódio acima referido 
está relacionado com 

a) a alternância entre fluxo polar e os sistemas intertropicais, provocando chuvas no Paraná e Santa 
Catarina. 

b) a carência de ar frio na Patagônia, com diminuição da pressão e domínio do ar tropical marítimo. 

c) a forte influência dos sistemas frontais no Sul e Sudeste do país, que se deslocam para o Atlântico. 

d) o fluxo de ar frio contínuo dominante que encontra a massa tropical atlântica. 

e) a entrada frequente de massas de ar polar muito frio que atingem a América do Sul pela Argentina. 
 
 

4.  

 
Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com>. Acesso em: 29/11/2013 

 

A figura mostra um problema ambiental que exige, para a sua solução, mudanças no processo de 

ocupação do espaço geográfico. A ocupação do solo e as edificações precisam se adequar às 

exigências ambientais que preservam a circulação do ar e permitem maior reflexão dos raios solares, 

só assim haverá a diminuição 

a) do desmatamento. 

b) da chuva ácida. 

c) da ilha de calor urbano. 

d) do acúmulo de lixo. 

e) da poluição dos rios. 
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5. Observe a figura abaixo 
 

 

 

Relacionando seus conhecimentos e a figura acima é correto afirmar que: 

a) Devido ao aumento da acidez das chuvas e o consequente aumento de suas características 
corrosivas, os efeitos na natureza provocados pelas “chuvas ácidas” têm sido minimizados a partir 
do século XXI. 

b) Áreas florestais e lagos, ecossistemas vitais para inúmeros animais têm sido atingidos por essa 
calamidade, com é o caso do Lago Yellowstone (EUA), que está contaminado com ácido sulfúrico, 
metais pesados e ainda está altamente salinizado. 

c) As extensões de terra arável têm sido degradadas, afetando assim a economia de vários países, 
como é o caso do solo tipo “permafrost”, na Península Ibérica, que fica parcialmente congelado 
durante o ano. 

d) Alguns monumentos públicos urbanos, como algumas estátuas europeias, esculpidas em 
mármore ou em calcário, têm sido corroídas pela elevada acidez das chuvas. 

e) A erosão eólica é responsável por grande prejuízo às terras agrícolas e por fornecer grande 
quantidade de sedimento, que vai assorear rios, lagos e represas. 
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6. Com base na figura, aponte a alternativa correta: 
 

 
MOREIRA, J.C. e SENE, E. Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2007, p.95. 

(adaptado). 

 

a) A massa de ar úmido (1), deslocando-se em direção ao continente, aumenta sua temperatura ao 
passar sobre a corrente de Humboldt, retardando as chuvas. 

b) A corrente fria de Humboldt, no Hemisfério Sul, causa queda da temperatura nas áreas litorâneas 
(2). Isso provoca condensação e precipitação. Ao chegar ao continente, a massa de ar se torna 
seca (3). 

c) Quando a massa de ar úmido (1) se desloca para o continente, resfria-se ao passar sobre a 
corrente de Humboldt, atrasando o processo de precipitação e chegando ao continente como 
massa de ar seco (3). 

d) Ao chegar ao continente, as massas de ar estão quentes e úmidas e originam desertos, como o de 
Atacama (Chile) e o da Califórnia (Estados Unidos). 

e) A corrente do Golfo, por ser quente, impede o congelamento do Mar do Norte e ameniza os rigores 
climáticos do inverno na porção ocidental da Europa. Já a corrente de Humboldt causa queda da 
temperatura em áreas litorâneas, diminuindo o processo de condensação do ar e de chuvas no 
oceano. 
 
 

7. As massas de ar que atuam sobre o território brasileiro são um dos principais fatores determinantes 
do clima em nosso país. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que a Massa de Ar: 

a) Polar provoca chuvas durante o verão no interior do Brasil, caracterizando o clima Tropical. 

b) Polar, nos meses de inverno no Hemisfério Sul, pode atuar na Amazônia, baixando as temperaturas 
e provocando o fenômeno conhecido como friagem. 

c) Equatorial Continental provoca chuvas no sul do Brasil, ocasionando o El Niño. 

d) Tropical Marítima provoca geadas no Paraná durante o inverno. 

e) Equatorial Marítima forma-se sobre o oceano Atlântico e avança até o interior do Brasil, 
provocando chuvas nos meses de setembro e outubro na cidade de Brasília. 
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8. Desde a sua formação, há quase 4,5 bilhões de anos, a Terra sofreu várias modificações em seu clima, 
com períodos alternados de aquecimento e resfriamento e elevação ou decréscimo de pluviosidade, 
sendo algumas em escala global e outras em nível menor. 

ROSS, J. S. (Org.) Geografia do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003 (adaptado). 

Um dos fenômenos climáticos conhecidos no planeta atualmente é o El Niño que consiste 

a) na mudança da dinâmica da altitude e da temperatura. 

b) nas temperaturas suavizadas pela proximidade com o mar. 

c) na modificação da ação da temperatura em relação à latitude. 

d) no aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que altera o clima. 

e) na interferência de fatores como pressão e ação dos ventos do Oceano Atlântico. 

 
 

9. As ilhas de calor fazem parte de um conjunto de fenômenos decorrentes da ação antrópica sobre o 
meio ambiente, resultado do tipo de sociedade criada e gerada por uma série de fatores, entre os quais 
podemos destacar:  

a) a permeabilização dos solos através do calçamento e asfalto, que provoca o lento escoamento 
das águas da chuva, reduzindo o processo de evaporação.  

b) a ação da poluição atmosférica, que dispersa a radiação do calor por toda a superfície, causando 
o aquecimento da atmosfera ou o que chamamos de efeito estufa.  

c) a possibilidade da inversão térmica diminuir, devido à diminuição gradativa da temperatura nas 
camadas da atmosfera próximas à superfície das áreas urbanizadas.  

d) a escassez de áreas revestidas de vegetação, que prejudica o que chamamos de albedo, ou seja, 
o poder refletor de determinada superfície, levando a uma maior absorção do calor recebido.  

e) a concentração de altas densidades de construções que repelem o calor, bem como da poluição, 
que tende a subir e se aquecer nas altas camadas da atmosfera, gerando o calor latente nas 
demais camadas. 

 
 

10. Durante os meses de inverno, aumenta a ocorrência de doenças respiratórias, principalmente em 
idosos e crianças até 5 anos de idade, em metrópoles como São Paulo. Um dos fatores que agrava 
esse quadro é 

a) a inversão térmica, que consiste na retenção de camada de ar quente por uma camada de ar fria, 
impedindo a diluição de poluentes.  

b) o efeito-estufa, que resulta do lançamento de poeira em larga escala resultante da construção civil, 
poluindo o ar.  

c) o ponto de orvalho, que passa a ocorrer mais tarde devido à chegada de massas de ar aquecidas 
oriundas do oceano, diminuindo as chuvas.  

d) a insolação mais curta, em função da mudança do movimento aparente do Sol, que aumenta o 
sombreamento e diminui a temperatura.  

e) a maritimidade, responsável pela alteração na direção dos ventos, que trazem poluentes da Baixada 
Santista em maior quantidade que no verão. 
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Questão Contexto 

 

 

Sabe-se que durante o verão e durante o inverno a dinâmica das massas de ar sobre o território 

brasileiro é distinta, e nesta última estação citada a mPa expande sua atuação sobre o país. Explique a 

influência da massa Polar atlântica sobre os fenômenos geada (que ocorre na região Sul), friagem (que 

ocorre na região Norte) e chuvas frontais (que ocorrem no Nordeste). 
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Gabarito 

 

1. E 

Um dos impactos causados pela chuva ácida é a contaminação dos solos agricultáveis, que ao acarretar 

uma acidificação os torna inviáveis ao cultivo agrícola. 

 

2. C 

Observa-se que o Sul apresenta baixa temperatura e alta umidade, e o Nordeste, alta temperatura e alta 

umidade. O fator do clima responsável por essas características é a ação das massas de ar. Nesse 

sentido, massas que nascem no oceano são úmidas e influenciam o clima por onde passam. O Nordeste 

e o Sul do país são influenciados por essas massas, o que explica a umidade nessas regiões. 

 

3. E  

No inverno e no verão do Brasil as dinâmicas das massas de ar são distintas. A mPa (Massa Polar 

Atlântica), caracterizada por ser fria e úmida, tem sua atuação restrita ao inverno no país e em alguns 

países da América do Sul, e acarreta a queda brusca das temperaturas. 

 

4. C 

A imagem retrata o fenômeno conhecido como ilha de calor. Este fenômeno que ocorre nos grandes 

centros urbanos tem relação com o desmatamento e construção de imóveis, o que acarreta a elevação 

da temperatura local em relação ao seu entorno. 

 

5. D  

Dentre os efeitos das chuvas ácidas destaca-se a deterioração de monumentos históricos resultante da 

ação da acidez da chuva sobre estes monumentos feitos de mármore ou calcário. 

 

6. B 

A imagem mostra a ação da corrente de Humboldt, uma corrente marítima fria que contribui para o 

aumento da umidade da região por onde passa, o que provoca a ocorrência de chuvas na região. Sendo 

assim, as massas de ar úmido que passam sobre essa corrente passam a ficar mais secas e chegam ao 

continente nessas condições. Esse fenômeno é um dos principais responsáveis pela existência do 

Deserto do Atacama, no Chile. 

 

7. B 

O recuo da mEc no inverno e ao mesmo tempo avanço da mPa (Massa Polar Atlântica), proporciona o 

fenômeno denominado de friagem nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. 

 

8. D 

O El Niño é um fenômeno natural que ocorre num período de aproximadamente dois a sete anos. Refere-

se ao aquecimento acima da média (de 3 a 7°C) das águas do oceano Pacífico próximas à Linha do 

Equador e à redução dos ventos alísios (ventos que sopram de leste para oeste) na região 

equatorial. Normalmente, no Hemisfério Sul, os ventos alísios sopram em uma velocidade de média de 

15 m/s, aumentando o nível das águas do oceano Pacífico nas proximidades da Austrália, que é 50cm 

maior do que as proximidades da América do Sul. Além disso, estes ventos provocam correntes que levam 

as águas superficiais, que são quentes, nesta direção. 
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9. D 

O preto ou escuro tende a absorver o calor enquanto o branco irradia de volta, como a areia ou o gelo por 

exemplo. A ausência de vegetação contribui para as ilhas de calor, pois a floresta funciona como um 

regulador climático.  

 

10. A 

A inversão térmica consiste numa camada de ar quente e úmida que tende a subir, causada também pela 

poluição urbana, fica presa por uma massa de ar frio densa que faz o movimento de descer.  

 

 

Questão Contexto  

Por se originar sobre o Oceano Atlântico, ao sul da Argentina, em uma zona de média latitude (de 30º a 

60º), a mPa é formada por um ar frio e úmido. Essa massa atua principalmente no inverno, dividindo-se 

em três ramos separados pela altimetria do relevo brasileiro. Os dois primeiros ramos referem-se ao 

corredor de planícies interiores brasileiras, que estão cercadas por áreas de maiores altitudes, como os 

Andes (no oeste) e as serras brasileiras (no leste), permitindo o avanço da mPa sobre essas áreas mais 

baixas do nosso relevo.  

O primeiro ramo sobe pelo vale do rio Paraná, atingindo a região Sul, e traz ventos frios, como o minuano 

e o pampeiro, causando a formação de granizo, geada e até neve nas serras catarinenses e gaúchas.  

O segundo ramo, também consequência das baixas altitudes da área central no território brasileiro, 

permite o avanço dessa massa de ar frio e úmido que chega a atingir a Amazônia ocidental e provoca 

queda brusca da temperatura, por alguns dias, em Mato Grosso, Rondônia e Acre. É o fenômeno da 

“friagem”. 

O terceiro ramo refere-se ao avanço da massa Polar atlântica pelo litoral brasileiro, do Sul ao Nordeste. 

No nordeste oriental (litoral), o encontro da mPa (de ar frio e úmido) com a mTa (de ar quente e úmido) 

provoca as chuvas frontais durante o inverno. 
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Autoconfiança para arrasar na prova 

 

Resumo 

 

Você chegou até aqui!! Você chegou até aqui!! Tenho certeza de que esse caminho não foi fácil. Você 

estudou, fez resumos, exercícios, lutou muito para estar aqui, então, é hora de encarar esse desafio. Talvez você 

sinta um pouco de medo, mas isso não irá assustá-lo. Coragem significa agir com o coração, enfrentar seus 

desafios e superar suas dificuldades, e não agir sem medo. Respire e vá com tudo!! 

 

Acredite em você mesmo 

Agora, é hora de lembrar de todas aulas do GEP a que você assistiu, de todos os resumos e exercícios 

que você fez. É hora de olhar seus resultados. Mas não pense apenas em números, no sentido de que acertou 

x ou y questões. Olhe seu resultado a partir da evolução. O que você não sabia no início do ano e você sabe 

agora? O que você aprendeu nessa jornada? Olhe para isso. Você evoluiu, cresceu, se desenvolveu. Você foi 

capaz disso, então, você também é capaz de superar essa prova!! 

 

Permita-se errar 

Logicamente que nesse caminho você tropeçou algumas vezes. Errou algumas questões e ficou preso 

em outras. Mas você levantou e continuou. Seguiu em frente, sempre buscando performance e resultado. Você 

aprendeu que é possível evoluir com o erro e que o aprendizado é um grande processo. A prova do Enem será 

uma parte desse processo. Hoje, ela é um grande desafio para você, mas, daqui a alguns anos, terá sido apenas 

uma pequena prova. Sua monografia ou trabalho de conclusão de curso será seu próximo desafio, depois, uma 

tese de mestrado ou doutorado, ou uma prova de concurso. Sempre irão aparecer novos desafios. E tudo isso 

faz parte de um processo. Permita-se errar para crescer melhor!! 

Quer ouvir uma história incrível de superação e autoconfiança? Então, confira essa live do professor 

Rubens Oda!! 

 

 

Na publicação abaixo, o ex-aluno Jhonny Marllon escreveu um texto bem legal, que fala um pouquinho 

sobre autoconfiança. Vale a pena conferir clicando na imagem. 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/442337449461858/
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Desenvolva suas habilidades emocionais 

No vídeo abaixo, o canal SejaUmaPessoaMelhor fez um resumo animado incrível sobre o livro 

Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Confira este vídeo e entenda a importância da inteligência 

emocional na sua vida!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/482415112120758/
https://www.youtube.com/watch?v=xrQl9D2jVw4
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Empoderamento 

Empoderamento significa ter domínio sobre sua própria vida. Reconhecer que você é o piloto nessa 

máquina e que pode decidir qual caminho seguir, mesmo que o mundo coloque alguns obstáculos nesse 

percurso. Isso significa que você pode definir se quer ser aprovado ou não em uma universidade. Essa 

concepção de poder sobre suas ações é fundamental para que você construa uma visão mais otimista sobre 

seu futuro. 

A linguagem corporal pode te ajudar nessa tarefa. A pesquisadora Amy Cuddy afirma que adotar uma 

postura confiante, mesmo quando não nos sentimos confiantes, pode ter um impacto nas nossas chances de 

sucesso. Assista ao TED abaixo e descubra a importância da linguagem corporal. 

 

 

 

 

  

https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=pt-br
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Exercício 

 

Faça um balanço da sua rotina de estudos. 

 

• Identifique as principais técnicas de estudo que você está utilizando (Pomodoro, acelerar a reprodução 

dos vídeos, assistir aos módulos gravados antes das aulas). 

• Contabilize quantos exercícios você fez (acertos e erros) nesta semana. 

• Há quanto tempo você é um estudante profissional? 

 

Se você é um estudante profissional, muitas das respostas que você obtiver aqui irão te ajudar a 

aumentar sua confiança nos estudos. 

Foram muitos exercícios, resumos e tempo utilizado com estudos. Se você ainda não conseguiu chegar 

lá, você sabe no que pode melhorar. Agora, faça do amanhã um dia melhor que o de hoje. 
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O Regime Militar Brasileiro – Abertura (Geisel) 

 

Resumo 

 

A Ditadura Militar brasileira vigorou no Brasil no período de 1964 até 1985, ou seja, foram quase 20 anos de 

ausência de democracia. A redemocratização brasileira se deu oficialmente com o fim do Governo de João 

Batista Figueiredo, mas não foi algo simples e rápido: a abertura política foi um processo lento, gradual e 

seguro, que começou a dar os ares no início da década de 70. Quer saber como isso aconteceu? 

A crise do petróleo de 1973 gerou sérias consequências para a economia brasileira. O milagre econômico, 

que gerou um crescimento econômico exponencial durante o governo Médici e contribuiu para a legitimidade 

da ditadura começou a dar sinais de esgotamento, provocado principalmente pela crise do petróleo. 

Em meio ao fim do período de crescimento e com a queda real do PIB, cresceram as insatisfações e 

questionamentos à ditadura militar. O mandato de Médici chegava ao fim e era necessário que o próximo 

presidente fosse alguém capaz de lidar com essas inquietações. O general Geisel foi o escolhido para suceder 

o general Médici. Diante das críticas à crise econômica e às próprias bases da ditadura militar brasileira, 

Geisel foi o escolhido para iniciar o processo de abertura política lenta, gradual e segura. Esses foram os 

primeiros passos dados em direção a redemocratização do Brasil. 

Mas por que deveria ser uma “abertura lenta, gradual e segura”? Por que não acabaram com a ditadura de 

uma vez? Diante do barril de pólvora que o Brasil se encontrava, com o crescimento da oposição ao regime, 

foi necessário que a redemocratização ocorresse devagar, sem que houvesse qualquer “retrocesso”. Antes 

de tudo, era importante que fosse segura, principalmente, para os militares, que cometeram uma série de 

excessos durante o período ditatorial. O general Geisel deu início à abertura política brasileira, mas não foi um 

processo tão tranquilo. Costuma-se dizer que o governo de Geisel se baseou no binômio “sístole e diástole”, 

bem parecido com o que você aprende nas aulas de sistema circulatório. Durante seu governo, foram 

implementadas medidas de relaxamento e abertura, como o fim do AI-5, em 1978 (diástole), mas também 

medidas de contenção, repressoras, quando o presidente considerava necessário (sístole), o que pode ser 

percebido com as torturas, prisões e assassinatos que se mantiveram no período, como o do jornalista 

Vladmir Herzog. 

 

Ernesto Geisel, penúltimo presidente da ditadura militar brasileira 
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Exercícios 
 

1. A Política de Distensão, levada a cabo pelo General Ernesto Geisel, visava: 

a) amainar a tensão política entre Governo e Oposição.  

b) ampliar a base de apoio do Governo junto às Forças Armadas.  

c) anular as ações políticas de seu antecessor, General Médici.  

d) garantir a sobrevivência do Milagre Econômico.  

e) retomar decisões estratégicas definidas pela Junta Militar 
 
 

2. Assumindo o governo após o período repressivo do general Médici, o general Geisel pretendia iniciar 
um processo de liberalização do regime autoritário. Foi, entretanto, um período marcado por 
alternâncias de medidas tênues de abertura e outras de natureza discricionária. Em 1977, o governo 
publica um conjunto de medidas conhecidas como "o pacote de abril", cuja característica foi: 

a) procurar impedir a vitória das oposições nas próximas eleições.  

b) atacar de maneira frontal a ação da "linha-dura".  

c) editar medidas que atenuassem a ação do Ato Institucional Nº 5 (AI-5).  

d) propor medidas liberalizantes na legislação trabalhista.  

e) impor medidas coercitivas ao movimento sindical. 
 
 

3. Leia atentamente as alternativas abaixo. 

I. Em face aos problemas enfrentados em seu governo, Geisel convocou Mario Henrique Simonsen 
para assumir o Ministério da Fazenda. Com o anúncio do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II-
PND), o governo buscava conciliar a retomada do crescimento econômico com a contenção da 
onda inflacionária; 

II. O Governo de Ernesto Geisel foi marcado pela necessidade de se administrar o avanço das 
oposições legais frente aos sinais de crise da ditadura. O processo de eleição do novo presidente 
ocorreu por eleições indiretas, em que o MDB lançou os nomes de Ulysses Guimarães e Barbosa 
Lima Sobrinho como “concorrentes” do candidato do ARENA. 

III. A busca por reformas foi sentida nas eleições parlamentares de 1974, em que mais de 40% das 
cadeiras do Congresso Nacional foram ocupadas por integrantes do MDB. Os militares da chamada 
“linha dura” começaram a perceber a desaprovação popular frente ao regime. Em contrapartida, 
outros integrantes do regime defendiam a necessidade de flexibilização que pudesse dar maior 
longevidade ao governo militar. 

Indique a alternativa correta abaixo: 

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

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

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

d) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem incorretas. 
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4. Os governos dos presidentes Geisel e Figueiredo foram marcados pela chamada "distensão política, 

gradual e segura". Sobre ela pode-se afirmar: 

a) ocorreu graças à delegação paternalista do poder militar, então hegemônico.  

b) desenvolveu-se pela pressão direta do governo norte-americano.  

c) ocorreu pela pressão dos setores políticos e econômicos dominantes no Brasil, em busca de novas 
relações de hegemonia.  

d) surgiu e desenvolveu-se pela iminente possibilidade do acesso ao poder dos partidos de extrema 
esquerda.  

e) foi estimulada pela pressão dos grandes proprietários interessados em impedir a reforma agrária. 
 
 

5. A transição lenta, gradual e segura para a democracia, iniciada no governo Geisel em 1974, completa-

se na Constituição de 1988, que pôs fim aos últimos vestígios do regime autoritário. Dentre as 

consequências deste processo mencionamos: 

a) o não aparecimento de fortes abalos sociais, o restabelecimento de direitos políticos, embora ainda 
houvesse desigualdade social e falta de confiança no Estado, marcado historicamente pelo 
clientelismo e corrupção.  

b) inúmeras crises sociais que obrigaram o regime a retroceder e voltar ao autoritarismo anterior.  

c) a instalação de uma economia forte, caracterizada pela igualdade de oportunidades, sem a 
concentração de renda.  

d) a punição rigorosa de todos os crimes políticos e indenização a todas as vítimas deste período.  

e) a ascensão ao poder de grupos radicais, com práticas contrárias à democracia, inviabilizando a 
abertura. 

 
 

6. Segundo o historiador José Honório Rodrigues, seu estilo foi autoritário, duro, personalista, alemão 
demais para um povo tão pouco germânico. Contudo, o governo Ernesto Geisel foi responsável: 

a) pelo recrudescimento da repressão e apogeu do modelo econômico implantado após 1964.  

b) pelo início da Abertura Política, extinção do AI-5 e enfrentamento da linha dura.  

c) pelo milagre econômico, marcado por intenso consumismo das classes médias urbanas.  

d) por medidas que impediram casuísmos que prejudicassem o crescimento da oposição.  

e) por concessões políticas à "linha dura" que terminaram por indicar o sucessor do presidente, o 
general Silvio Frota. 
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7. O II PND - Plano Nacional de Desenvolvimento - estabelecido durante o Governo Geisel visava à 
substituição de importações e à busca de autossuficiência do país no setor de insumos básicos, 
através de projetos tais como a: 

a) assinatura de contratos de risco com empresas estrangeiras para prospecção do petróleo e o 
Programa Nacional do Álcool.  

b) construção da rodovia Transamazônica e a destinação de uma série de incentivos fiscais à Zona 
Franca de Manaus para desenvolver o consumo na região.  

c) manutenção do nível das importações e renegociação da dívida externa com a captação de 
recursos para o setor público no exterior.  

d) recuperação do crescimento econômico com a introdução das ORTN - Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional - como fonte de recursos para a indústria automobilística.  

e) criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e o rompimento com o 
FMI para diminuir a dívida externa brasileira. 

 
 

8. Com o chamado "pacote de abril", baixado pelo então presidente Ernesto Geisel: 

a) surgiram os "senadores biônicos" e foram prorrogadas as eleições indiretas dos governadores de 
Estados.  

b) determinava-se que os presos políticos, trocados por diplomatas seqüestrados, seriam banidos 
do Brasil.  

c) editou-se um decreto-lei, segundo o qual o presidente podia convocar eleições diretas para o 
Executivo.  

d) promulgou-se a lei da anistia política, com restrições a quem tinha participado da luta armada.  

e) proibiam-se alianças para a escolha de candidatos aos governos dos Estados, bem como o "voto 
vinculado". 
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9. Sobre o processo de abertura política, iniciado no governo do general Ernesto Geisel (1974-1979), 
analise as afirmativas abaixo. 
 
I. O processo de abertura política foi marcado por avanços e recuos, sendo o chamado Pacote de 

Abril um conjunto de medidas que representou um “passo atrás” na liberalização do regime; 
II. A liberalização do regime militar ocorreu na prática de forma tranquila, sem que o governo 

enfrentasse a oposição de grupos que fossem contrários ao projeto de abertura política “lenta, 
gradual e segura”; 

III. O Congresso aprovou o fim do AI-5, o fim da censura prévia e o restabelecimento do habeas corpus 
para crimes políticos, consolidando-se, deste modo, a liberalização do regime; 

IV. Ao longo do governo Geisel, os grupos de oposição voltaram a se mobilizar, destacando-se o 
movimento estudantil e o movimento operário, com a greve de São Bernardo. 

 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 

10. O chamado “Pacote de Abril”, conjuntos de medidas promulgadas pelo presidente Ernesto Geisel em 
1977, representou: 

a) a institucionalização da ditadura militar, na medida em que criava mecanismos de repressão à 
oposição, através de uma série de atos institucionais, entre eles o AI-5. 

b) a inauguração da política de abertura lenta e gradual, na medida em que estabelecia o voto direto 
e universal para a escolha de senadores e deputados. 

c) a reação do governo às conquistas eleitorais da oposição, na medida em que impunha restrições, 
como a eleição indireta de um terço dos senadores por colégios eleitorais estaduais. 

d) o retrocesso na política de abertura lenta e gradual, na medida em que impunha a censura, até 
então inexistente, a todos os órgãos de comunicação. 

e) o fim da ditadura militar, na medida em que estabeleceu as eleições diretas para todos os cargos 
de governo, inclusive a presidência da República 
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Gabarito 

 

1. A 
A palavra “distensão” também pode ser substituída pelo sentido de apertar e afrouxar, bem como o 
coração faz em nosso corpo. O governo em dado momento cedia a oposição, para em outro, poder 
pressionar. 
 

2. A 
Com o fechamento do congresso, Geisel promove um retrocesso à “Abertura Política” e o “Pacote de 
Abril” contém novas regras para as eleições de 1978. 
 

3. D 
Todas as opções foram medidas da chamada abertura “lenta, segura e gradual”. Desta forma, são 
exemplos da forma com a qual os militares mantiveram controle do processo de distensão política. 
 

4. C 
O governo procurava um equilíbrio para o país atendendo diferentes núcleos de influência, mesmo que 
por vezes as medidas adotadas para um não satisfizessem o outro. 
 

5. A 
Durante a transição conseguiu-se controlar o crescimento de problemas sociais, porém, os existentes 
até o momento eram alarmantes. Podemos perceber uma postura de “emburrar com a barriga” para o 
próximo momento político lidar com a carga do sistema anterior, dentre elas o alto nível de corrupção. 
 

6. B 
Geisel, por mais autoritário que fosse ainda representava uma linha mais brando dentro do sistema e deu 
início a descaracterização gradual do sistema. 
 

7. A 
A crise do petróleo abalou o mundo inteiro e afundou a economia do Brasil. Neste cenário Geisel assume 
o governo e tenta um novo modelo econômico que tem como estratégia a substituição energética para 
automóveis populares, inserindo o Etanol no mercado. Pouco tempo depois o projeto mostraria suas 
falhas. 
 

8. A 
No contexto do “Pacote de Abril” surgem os “Senadores Biônicos”, que tinham cargos vitalícios e foram 
indicados diretamente pelo governo. 
 

9.     D 
A afirmativa II não está correta, pois, houve resistência por parte de grupos militares em relação a 
abertura política, a chamada “linha dura”, correspondendo a extrema direita que era contra a proposta. 
 

10.  C 
Com o Pacote de Abril, Geisel pretendia conter o avanço da oposição legal à ditadura militar, organizada 
em torno do MDB, garantindo força maior do governo no Parlamento. 
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O Regime Militar Brasileiro – Abertura: Figueiredo e 

Redemocratização 

 

Resumo 

 

O Governo Figueiredo (1979-85) 

 

Com o fim do governo Geisel, Figueiredo foi o escolhido para terminar o processo de abertura política. 

Nesse período, cresciam as pressões não só pela redemocratização, mas também pela lei de anistia. 

Desde o início da ditadura militar, diversos cantores, escritores, políticos e estudantes foram perseguidos por 

manifestarem oposição ao regime. Muitos acabaram assassinados e desaparecidos, mas alguns também 

foram exilados, como Gilberto Gil e Caetano. Portanto, cresciam as demandas pelo retorno dessas pessoas. 

Como já é de se imaginar, a lei de anistia também não foi uma tarefa simples. Afinal, havia pressões 

de militares pela anistia a eles, também. Decidiu-se, então, por uma anistia ampla, geral e irrestrita, atingindo 

tanto os crimes realizados por militares e figuras próximas ao regime e também os opositores da ditadura. 

A anistia ampla, geral e irrestrita gera discussões até hoje. Em 2012, durante o governo Dilma, foi instalada a 

Comissão da Verdade, para investigar as violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura. No 

entanto, devido à lei de anistia, mesmo que alguns fossem considerados culpados, não seria permitida a 

punição pelos crimes cometidos. 

Se hoje ainda temos debates em torno da lei de anistia, é de se esperar que logo após sua 

promulgação, em 1979, houvessem críticas. Grupos ligados a militares da linha dura ficaram muito 

insatisfeitos com o retorno dos opositores exilados. Neste período, ocorreram diversos atentados terroristas, 

como a carta-bomba enviada à OAB e o famoso atentado do Riocentro, no qual houve a tentativa de explosão 

de duas bombas em um show de MPB em homenagem ao dia do trabalhador. 

Com o processo de abertura política marcado pelo o afrouxamento da censura, o fim do AI-5, a lei de 

anistia, etc., faltava ainda o cumprimento de uma grande demanda da população: o retorno de eleições diretas 

para presidente, como exigia a emenda Dante de Oliveira. Apesar das manifestações exigindo eleições diretas, 

como o famoso movimento das Diretas Já!, a emenda não foi aprovada. O presidente que sucedeu a 

Figueiredo, eleito através de eleições indiretas, foi Tancredo Neves. Porém, a precoce morte de Tancredo fez 

com que seu vice, José Sarney, assumisse a presidência, marcando o fim à ditadura militar brasileira. 
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Exercícios 

 

1. O governo de João Batista Figueiredo economicamente teve que enfrentar diversos problemas e crises, 

marcando o fim do chamado “milagre econômico brasileiro”, cujas causas foram tanto de ordem 

interna quanto externa. Dentre as últimas, podemos destacar: 

a) a moratória do México, em 1982, e a estagflação nos EUA. 

b) a moratória do México, em 1982, e a crise do petróleo, em 1979. 

c) a crise do petróleo, em 1974, e a queda das bolsas de valores na Rússia. 

d) a recessão inglesa no início da década de 1980 e a moratória do México em 1982. 

e) a estagflação nos EUA e as consequências do neoliberalismo no Chile. 
 
 

2. Em 25 de abril de 1984, a Emenda Constitucional das Diretas Já!, relativa à eleição direta para 

presidente e vice-presidente da República foi: 

a) aprovada pela Câmara dos Deputados, obrigando o governo Figueiredo a controlar os grupos 
militares de extrema direita.  

b) rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação da Aliança Democrática e à 
candidatura de Tancredo Neves.  

c) aprovada pela Câmara dos Deputados, permitindo ao governo o estabelecimento de medidas de 
emergência nos Estados.  

d) rejeitada pela Câmara dos Deputados, propiciando forte reação da classe trabalhadora, que se 
decide pela fundação do Partido dos Trabalhadores.  

e) aprovada pela Câmara dos Deputados, articulando-se a anistia geral e a extinção do bipartidarismo. 
 
 

3. A prisão e a morte do jornalista Wladimir Herzog e do operário Manoel Filho, a bomba no show de 

primeiro de maio no Riocentro, a carta-bomba enviada à Ordem dos Advogados do Brasil, episódios 

ocorridos nos governos dos generais Ernesto Geisel e João Figueiredo revelam: 

a) o recrudescimento da guerrilha urbana de esquerda no Brasil.  

b) são episódios isolados uns dos outros, sem nenhuma inter-relação.  

c) a luta entre duas facções militares, uma de extrema direita e outra de externa esquerda, esta 
chefiada pelo capitão Carlos Lamarca.  

d) uma política deliberada dos generais-presidentes de perseguição aos jornalistas, operários, artistas 
e advogados.  

e) uma tentativa da chamada linha dura militar para desestabilizar o processo de abertura política. 
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4. A reforma partidária, que implantou o pluripartidarismo no Brasil, no governo Figueiredo, tinha por 

objetivo: 

a) consolidar os resultados das eleições de 1974 que deram ampla vitória ao partido do governo, o 
PDS.  

b) levar os liberais, concentrados no PP, para engrossar as fileiras do PRS e fortalecer o apoio ao 
governo.  

c) quebrar o monopólio que o MDB exercia na oposição fragmentando-o em inúmeros partidos e 
evitando a sua ascensão ao poder. 

d) revigorar o PDT para que esse pudesse enfrentar o PT nas eleições majoritárias.  

e) utilizar os antigos militantes da UDN nos quadros da ARENA para que essa, fundindo-se com o PDS, 
vencesse as eleições para governadores. 

 
 

5. Nos últimos meses do governo do General João Figueiredo, a população saiu às ruas para dar seu apoio 

e sensibilizar deputados e senadores a votarem uma emenda constitucional, de autoria do deputado 

Dante de Oliveira. A campanha decorrente desse movimento ficou conhecida por: 

a) Movimento pela Anistia.  

b) Campanha pelas Diretas Já.  

c) Movimento pelos Direitos Humanos.  

d) Campanha do Colégio Eleitoral.  

e) Movimento da Frente Pró Tancredo. 
 
 

6. A Lei da Anistia, de 1979, teve como significado político a(o): 

a) alteração na ordem constitucional para perpetuar os mecanismos de controle estatal. 

b) regulamentação legal da violência praticada pelo Estado contra os opositores do governo. 

c) engajamento da população na defesa das reformas de base propostas pelos trabalhadores e 
estudantes. 

d) desdobramento do processo de abertura política, marcado pelas lutas contra a limitação das 
liberdades democráticas. 
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7.  Menestrel das alagoas 
Quem é esse viajante quem é esse menestrel que espalha a esperança e transforma sal em mel? (...) 
De quem essa ira santa essa saúde civil que tocando na ferida redescobre o Brasil?   

(Milton Nascimento e Fernando Brant)   
 

Tanto mar   
Foi bonita a festa, pá Fiquei contente E ainda guardo, renitente Um velho cravo para mim. (...) Manda 
novamente Algum cheirinho de alecrim.   

(Chico Buarque) 

 
A música Menestrel das Alagoas foi um dos hinos do movimento pelas "Diretas Já" , que aconteceu em 
nosso país em 1984, enquanto Tanto Mar homenageia a Revolução dos Cravos, que teve início em 
Portugal, em 25 de abril de 1974.  
Neste ano, portanto, o movimento pelas "Diretas Já" completa 20 anos, e a "Revolução dos Capitães de 
Abril", 30 anos. Nesses dois movimentos, identificamos como objetivos comuns:  

a) término do regime militar e anistia política geral 

b) derrubada da ditadura e reafirmação do parlamentarismo  

c) redemocratização do governo  e eleições diretas para presidente da república 

d) fim do Estado autoritário e restabelecimento dos direitos políticos plenos 
 
 

8. Por qual nome ficou conhecida a proposta legislativa de alteração constitucional cujo objetivo era 

realizar eleições diretas para a presidência da República? 

a) Emenda Tancredo Neves 

b) Lei Ulisses Guimarães 

c) Emenda Dante de Oliveira 

d) Emenda Paulo Maluf 

e) Lei Antônio Carlos Magalhães. 
 
 

9. Após duas décadas de governos militares e de intensa campanha popular pelas diretas em 1984, as 
eleições presidenciais de 1985 foram: 

a) diretas, vencidas por José Sarney, candidato do PDS (Partido Democrático Social), que apoiava o 
regime militar. 

b) diretas, vencidas pelos partidos de esquerda que nasceram após a anistia política de 1979: PT 
(Partido dos Trabalhadores) e PDT (Partido Democrático Trabalhista). 

c) indiretas, vencidas pelo general João Figueiredo, da Arena (Aliança Renovadora Nacional), que se 
tornou o último presidente militar do Brasil. 

d) indiretas, vencidas pela Aliança Democrática, que reunia o PMDB (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro), de oposição, e setores dissidentes do PDS. 

e) indiretas, vencidas pelo PFL (Partido da Frente Liberal), que apoiara o regime militar e que, após a 
redemocratização, passou para a oposição. 
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10. A partir da redemocratização do Brasil (1985), é possível observar mudanças econômicas significativas 

no país. Entre elas, a: 

a) exclusão de produtos agrícolas do rol das principais exportações brasileiras. 

b) privatização de empresas estatais em diversos setores como os de comunicação e de mineração. 

c) ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria nacional. 

d) implementação da reforma agrária sem pagamento de indenização aos proprietários. 

e) continuidade do comércio internacional voltado prioritariamente aos mercados africanos e 
asiáticos. 
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Gabarito 

 
1. B 

Guerras e transtornos internacionais provocam a segunda Crise do Petróleo e a Moratória do México 

mostra a fragilidade da política econômica da América Latina, forçando os países a mudaram suas 

posturas e investir na exportação. 

 

2. B 

 Mesmo sem a vitória, a Emenda promove uma grande mobilização e cria um espírito de mudança onde, 

mesmo sem eleições diretas, um civil deveria ser eleito para o poder e é neste momento que aparece 

Tancredo Neves. 

 

3. E 

Parte política do exército não contemplava a ideia de saída do regime militar e promove uma série de 

situações, assassinatos e atentados numa tentativa de manter o sistema. 

 

4. C 

 Uma medida aparentemente democrática na verdade foi uma estratégica para fragmentar a oposição, já 

visando possíveis eleições presidenciais mais a frente. 

 

5. B 

 O movimento não obteve êxito, porém, toda sua mobilização dá força na luta pelo fim do regime e volta 

à democracia. 

 

6. D 

A Lei de Anistia aparece como uma “troca” para o fim do regime, pois, garantia liberdade aos militares por 

crimes cometidos dentro do sistema. 

 

7. D 

O Movimento – no contexto do governo Figueiredo – reivindicava eleições diretas para presidente da 

República. 

 

8. C 

 O então deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB, em 1982 apresentou o projeto de lei que 

proporcionava as eleições diretas para a presidência da República. 

 

9.     D 

Com a derrota do projeto das “Diretas Já”, foi necessário uma adaptação política entre os grupos que 

resultou na “Aliança Democrática”.   

 

10.    B 

Junto com a redemocratização há também a inclusão de mais características Neoliberais no Brasil, 

dentre elas o começo da desestatização de empresas visando o Estado Mínimo. 
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 Pós-Modernismo: Clarice Lispector 

 

Resumo 

 

Clarice Lispector 

Nascida em Tchetchelnik, aldeia da Ucrânia, em 1925, e falecida no Rio de Janeiro, em 1977, Clarice Lispector, 

brasileira naturalizada, passou a infância em Recife, mudando-se para o Rio de Janeiro entre os 12 e 13 anos. 

Em 1944, com apenas 19 anos, publicou Perto do Coração Selvagem, romance que causou estranheza à crítica, 

pelas novidades que trazia: a sondagem do mundo interior, as profundezas do subconsciente relativizando o 

enredo, a ação, como em Virgínia Wolf, James Joyce e Marcel Proust.  

 

 
 

Além de outros romances, como O Lustre, A Cidade Sitiada, A Maçã no Escuro, A Paixão Segundo G.H., Uma 

Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, A Hora da Estrela e Água Viva, Clarice publicou alguns livros de contos, 

sendo o primeiro Laços de Família, um verdadeiro mergulho nos bastidores do universo familiar, e em especial 

na “doce náusea” da condição feminina dentro desse universo. Alguns contos e A Legião estrangeira, com 

contos e crônicas, constituem outras obras da escritora. 

“A leitura de Clarice é difícil e trabalhosa. Exige do leitor a mesma atenção concentrada e tensa, mas também 

o mesmo intenso abandono que se intui presente no ato da escrita. Se Clarice escreve com o corpo, o seu 

leitor não pode lhe conceder apenas a fria racionalidade de seu intelecto. Deve deixar-se invadir, aceitar a 

agressão.  

[...] 

Às vezes, a página pega-nos como uma droga, uma súbita alegria do corpo todo, por simpatia, sintonia, 

revelação. Outras vezes, queremos recusá-la como um prato demasiado gorduroso, álcool puro sem base 

material. Daí as razões de sua popular impopularidade. Seus fãs são como uma confraria de adeptos, sempre 

a relembrarem-se, um ao outro, não episódios ou personagens, nem situações ou palavras [...] mas a 

reviverem sensações: um cheiro, um arrepiar de pele, um vazio de alma”. 

Luciana Stegagno Picchio. Epifania de Clarice. Revista Remate de Males. nº9, UNICAMP/Campinas, 1989. 
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Características das Obras de Clarice Lispector: 

• Narrativa altamente intimista 

• Narrativa fragmentada: sobreposição dos planos narrativos 

• Mergulho profundo no fluxo de consciência dos personagens 

• Desmoronamento das barreiras espaço-temporais 

• Geralmente os personagens se encontram em busca de “algo”: suas identidades/individualidades 

• Técnica digressiva de narrar 

• Tempo da narrativa: psicológico 

• Epifania: revelação 

• A linguagem traduz os sentimentos das personagens e os transmite ao leitor. 

•  

Temáticas Clariceanas 

• Temáticas humanas e universais 

• O difícil reconhecimento do outro 

• Hipocrisia das relações sociais familiares 

• Papel social da mulher 

• A própria linguagem 

 

Texto de Apoio  

Conto "As Caridades Odiosas" - Clarice Lispector 

 

As Caridades odiosas 

(...)Foi em uma tarde de sensibilidade ou de suscetibilidade? Eu passava pela rua depressa, emaranhada nos 

meus pensamentos, como às vezes acontece. Foi quando meu vestido me reteve: alguma coisa se 

encanchara na minha saia. Voltei-me e vi que se tratava de uma mão pequena e escura. Pertencia a um menino 

a que a sujeira e o sangue interno davam um tom quente de pele. O menino estava de pé no degrau da grande 

confeitaria. Seus olhos, mais do que suas palavras meio engolidas, informavam-me de sua paciente aflição. 

Paciente demais. Percebi vagamente um pedido, antes de compreender o seu sentido concreto. Um pouco 

aturdida eu o olhava, ainda em dúvida se fora a mão da criança o que me ceifara os pensamentos. -Um doce, 

moça, compre um doce pra mim. Acordei finalmente. O que estivera pensando antes de encontrar o menino? 

O fato é que o pedido deste pareceu cumular uma lacuna, dar uma resposta que podia servir para qualquer 

pergunta, assim como uma grande chuva pode matar a sede de quem queria uns goles de água.Sem olhar 

para os lados, por pudor talvez, sem querer espiar as mesas da confeitaria onde possivelmente algum 

conhecido tomava sorvete, entrei, fui ao balcão e disse com uma dureza que só Deus sabe explicar: um doce 

para o menino. De que tinha eu medo? Eu não olhava a criança, queria que a cena, humilhante para mim, 

terminasse logo. Perguntei-lhe: que doce você...Antes de terminar, o menino disse apontando depressa com 
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o dedo: aquelezinho ali, com chocolate por cima. Por um instante perplexa, eu me recompus logo e ordenei, 

com aspereza, à caixeira que o servisse. -Que outro doce você quer? Perguntei ao menino escuro. Este, que 

mexendo as mãos e a boca ainda esperava com ansiedade pelo primeiro, interrompeu-se, olhou-me um 

instante e disse com delicadeza insuportável, mostrando os dentes: não precisa de outro não. Ele poupava a 

minha bondade. -Precisa sim, corte eu ofegante, empurrando-o para a frente. O menino hesitou e disse: aquele 

amarelo de ovo. Recebeu um doec em cada mão, levantando as duas acima da cabeça, com medo talvez de 

apertá-los. Mesmo os doces estavam tão acima do menino escuro. E foi sem olhar para mim que ele, mais do 

que foi embora, fugiu. A caixeirinha olhava tudo:-Afinal, uma alma caridosa apareceu. Esse menino estava 

nesta porta há mais de uma hora, puxando todas as pessoas que passavam, mas ninguém quis dar.Fui 

embora, com o rosto corado de vergonha. De verogonha mesmo? Era inútil querer voltar aos pensamentos 

anteriores. Eu estava cheia de um sentimento de amor, gratidão, revolta e vergonha. Mas, como se costuma 

dizer, o sol parecia brilhar com mais força. Eu tivera a oportunidade de... E para isso fora necessário um 

menino magro e escuro... E para isso fora necessário que outros não lhe tivessem dado um doce.E as pessoas 

que tomavam sorvete? Agora, o que eu queria saber com autocrueldade era o seguinte: temera que os outros 

me vissem ou que os outros não me vissem? O fato é que, quando atravessei a rua, o que teria sido piedade 

já se estrangulara sob outros sentimentos. E, agora sozinha, meus pensamentos voltaram lentamente a ser 

os anteriores, só que inúteis. 

LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. 
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Exercícios 

 

Texto para as questões 1 e 2.  

 
1. O texto de Clarice Lispector aborda, genericamente, o insucesso de relações amorosas. Esse enfoque 

genérico está confirmado pelo uso da seguinte estratégia de construção textual: 
a) inadequação de tempo e de espaço na narrativa 

b) incoerência do discurso e da enunciação em 3ª pessoa 

c) indiferença do autor e do enunciador aos fatos narrados 

d) indeterminação dos nomes e de características dos personagens 

 

 

2. O título do texto – Por não estarem distraídos – refere-se à causa do distanciamento dos amantes ao 
longo da relação estabelecida entre eles. A expressão não estarem distraídos apresenta o sentido de: 
a) falta de dedicação 

b) excesso de cobrança 

c) necessidade de confiança 

d) ausência de comprometimento 
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3. A tentação é comer direto da fonte. A tentação é comer direto na lei. E o castigo é não querer mais 

parar de comer, e comer-se a si próprio que sou matéria igualmente comível.  
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995.  

 

O romance A Paixão Segundo G. H. é a tentativa de dar forma ao inenarrável, esbarrando a todo 

momento no limite intransponível das palavras. Tal paradoxo, vale dizer, é o que funda toda literatura 

clariceana.  
ROSENBAUM, Y. No território das pulsões. In: Clarice Lispector. Cadernos de Literatura Brasileira. 

Instituto Moreira Salles. Edição Especial, cadernos 17 e 18, dez. 2004, p. 266.  

 

A repetição de palavras é um dos traços constantes na obra de Clarice Lispector e remete à 

impossibilidade de descrever a experiência vivida. A repetição de “comer”, no trecho citado, sugere:  

a) União de significados contrários realizados para reforçar o sentido da palavra.  

b) Realce de significado obtido pela gradação de diferentes expressões articuladas em sequência.  

c) Ausência de significação em consequência do acréscimo de novas expressões relacionadas em 

cadeia.  

d) Equívoco no emprego do verbo em consequência do acúmulo de significados relacionados em 

sequência.  

e) Uniformidade de sentido expressa pela impossibilidade de transformação do significado 

denotativo do verbo. 
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4. A partida de trem 

 
“Marcava seis horas da manhã, Angela Prain pagou o táxi e pegou sua pequena valise, Dona Maria Rita 

de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha 

bem vestida e com joias. Das rugas que a disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na idade, 

e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto 

— e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo 

gelado de sua filha que foi embora antes do trem partir. Ajudara-a antes a subir no vagão. Sem que 

neste houvesse um centro, ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, 

surpreendeu-se um pouco: não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas 

para o caminho. 

Angela Pralini percebeu-lhe o movimento e perguntou: 

-A senhora deseja trocar de lugar comigo? 

Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza, disse que não, obrigada, para ela dava no mesmo, Mas 

parecia ter-se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filligranado de ouro espetado no peito, 

passou a mão pelo broche. Seca.  Ofendida? Perguntou afinal a Angela Pralini: 

- É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar?” 
LISPECTOR, C. Onde estiveste de noite. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 

 

A descoberta de experiências emocionais com base no Cotidiano é recorrente na obra de Clarice 

Lispector. No fragmento, o narrador enfatiza o(a): 

a) comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada 

b) anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. 

c) incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes. 

d) constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas. 

e) sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. 
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5. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas 
antes da pré-história havia pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. 
Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. 
[…] 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como começar pelo início, 

se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros 

apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir.  Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois 

juntos – sou eu que escrevo o que estou escrevendo. […]  Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, 

inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. 

Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual – há dois anos e meio 

venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde 

saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim que 

justificaria o começo – como a morte parece dizer sobre a vida – porque preciso registrar os fatos 

antecedentes. 
LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (fragmento). 

 

A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, 

culminada com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se 

essa peculiaridade porque o narrador: 

a) Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às 

personagens. 

b) Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que 

a compõem. 

c) Reflete-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. 

d) Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolheras palavras 

exatas. 

e) Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de ficção. 
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6. Leia com atenção os seguintes excertos de contos do livro Laços de família, de Clarice Lispector: 
Mas ninguém poderia adivinhar o que ela pensava. E para aqueles que junto da porta ainda a olharam 

uma vez, a aniversariante era apenas o que parecia ser: sentada à cabeceira da mesa imunda, com a 

mão fechada sobre a toalha como encerrando um cetro, e com aquela mudez que era a sua última 

palavra.  
Feliz aniversário 

 

Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia 

lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto - ela o abafava com a mesma habilidade que as lides 

em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, 

cuidando do lar e da família à revelia deles.  
Amor 

 

Em ambos os excertos destaca-se um dos temas estruturadores do livro Laços de família, já que nele 

a autora:  

a) Explora o imaginário feminino, cuja natureza idealizante liberta a mulher de qualquer preocupação 

existencial.  

b) Denuncia o conformismo burguês da mulher, fazendo-nos ver que seus inúteis devaneios a 

afastam da realidade.  

c) Satiriza a hipocrisia dos laços familiares, propondo em lugar deles a harmonia de um mundo 

politicamente mais aberto e mais democrático.  

d) Desvela as tensões entre o universo íntimo e complexo da mulher e as condições objetivas do 

cotidiano em que ela deve desempenhar seu papel.  

e) Revela a solidez íntima da mulher, mais preparada para o sucesso das relações familiares do que 

o homem, obcecado por valores materiais. 
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7. A questão a seguir refere-se à passagem transcrita do conto “Feliz Aniversário” (Laços de Família, 
1960), de Clarice Lispector (1920-1977). 
 
Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de coca-cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A 

aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de 

repente não se ergueu, como um morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a 

aniversariante ficou mais dura na cadeira, e mais alta. Ela era a mãe de todos. E como a presilha a 

sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os. E olhava-os piscando. Todos 

aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente 

como se cuspisse. Rodrigo, o neto de sete anos, era o único a ser a carne de seu coração. Rodrigo, com 

aquela carinha dura, viril e despenteada, cadê Rodrigo? Rodrigo com olhar sonolento e intumescido 

naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria um homem. Mas, piscando, ela olhava os outros, a 

aniversariante. Oh o desprezo pela vida que falhava. Como?! como tendo sido tão forte pudera dar à luz 

aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casara em hora e tempo 

devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, respeitara; a quem respeitara e que 

lhe fizera filhos e lhe pagara os partos, lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom. Mas dera aqueles 

azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz 

aqueles seres risonhos fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas, 

era o que eram; uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando, a 

sua família. Incoercível, virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão.  
LISPECTOR, Clarice. "Feliz Aniversário". In: Laços de Família. 28. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995. p. 78-79. 

 

Ainda que Clarice Lispector tenha morrido um dia antes de completar cinquenta e sete anos, a 

problemática das mulheres de terceira idade faz-se presente em muitos de seus contos. “Feliz 

Aniversário” registra tal tema. Neste conto, sentada à cabeceira da mesa preparada para a 

comemoração de seu octogésimo-nono aniversário, D. Anita: 

a) Vê, horrorizada, sua descendência constituída por seres mesquinhos. 

b) Lembra-se, saudosa, da época em que seu marido era vivo e com ela dividia as dificuldades 

cotidianas. 

c) Contempla seu neto, Rodrigo, a trazer-lhe ao presente a imagem do falecido marido quando jovem. 

d) Rememora, com rancor, sua vida de mulher, seja enquanto esposa, seja enquanto mãe, mostrando-

se indignada com a atual falta de afeto de filhos, netos e bisnetos. 

e) Mistura presente e passado, deixando emergir a saudade que há tempo domina seu cotidiano. 
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8. “Será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que está: esta 

história não tem nenhuma técnica, nem de estilo, ela é ao deus-dará. Eu que também não mancharia 

por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas uma vida parca como a da datilógrafa.” 
Clarice Lispector, A Hora da Estrela 

 

Em A Hora da Estrela, o narrador questiona-se quanto ao modo e, até, à possibilidade de narrar a 

história. De acordo com o trecho acima, isso deriva do fato de ser ele um narrador: 

a) Iniciante, que não domina as técnicas necessárias ao relato literário. 

b) Pós-moderno, para quem as preocupações de estilo são ultrapassadas. 

c) Impessoal, que aspira a um grau de objetividade máxima no relato. 

d) Objetividade, que se preocupa apenas com a precisão técnica do relato. 

e) Autocrítico que percebe a inadequação de um estilo sofisticado para narrar a vida popular. 

 

 

9. "Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina: é um 
relato que desejo frio. (...) Não se trata apenas da narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, 
respira, respira. (...) Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama 
num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. 
Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam."  

Clarice Lispector 

Em uma das alternativas abaixo, há um aspecto do livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, presente 

no fragmento acima, que o aproxima do chamado "romance de 30", realizado por escritores como 

Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz: 

a) A preocupação excessiva com o próprio ato de narrar. 

b) O intimismo da narrativa, que ignora os problemas sociais de seus personagens. 

c) A construção de personagens que têm sua condição humana degradada por culpa do meio e da 

opressão. 

d) A necessidade de provar que as ações humanas resultam do meio, da raça e do momento. 

e) A busca de traços peculiares da Região Nordeste 
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10.  

 
Disponível em: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/c3/69/de/c369de6bcf2d628a7cc79d7a42636723.png>. 

 

Podemos observar uma conexão entre a fala de Clarice Lispector, o anúncio do comercial de TV e a 

reação da personagem a ele. Sendo assim, Analise a crítica contida na tira cômica, e assinale a 

alternativa que explique essas relações para fazer uma referência ao comportamento da sociedade 

atual. 

a) Buscando relacionar os preceitos da autora com o terceiro quadrinho, vê-se uma composição da 

crítica de Lispector em seu livro “Perto de Um coração Selvagem”, uma vez que o desejo da 

personagem se baseia na futilidade do Modernismo.  

b) A citação da autora garante efeito de oposição em relação ao terceiro quadrinho, uma vez que a 

liberdade não pode ser mensurada em preceitos consumistas.  

c) Não é possível perceber certa crítica sobre o texto, mas sim vê-se a infuência dos canais de 

comunicação, como televisões, em detrimento ao fazer poético e literário.  

d) A tira cômica traz uma perspectiva similar sobre a frase dita pela autora, em relação ao conteúdo 

no terceiro quadrinho, pois suas vontades são são mínimas que podem ser supridas com um novo 

produto.  

e) Os quadrinhos em sequência retratam uma das principais características de Clarice Lispector: 

ironia. Inspirada por Machado de Assis, Lispector retrata a vida moderna de um jeito cômico e sutil.  
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Gabarito 

 

1. D 

O status genérico típico da estratégia do texto é omitir características específicas, para que a 

identificação dos personagens seja subjetiva e particular para cada leitor.  

 
2. B 

O excesso de cobranças, a falta de espontaneidade impede o casal de se perceber, tornando-os distantes, 

pauta evidenciada nas obras clariceanas: a relação intimista do cenário pós-moderno.  

 
3. B 

A repetição acontece para enfatizar e esgotar os sentidos da palavra, característica exacerbada da 

repetição cansativa da pós-modernidade e dos novos costumes.  

 

5. C 

Os questionamentos sobre o mundo e a existência são combustíveis para a escrita do autor. Assim como 

mencionado no resumo, a reflexão do autor sobre sua perspectiva na nova modernidade, tornam essa 

relação extremamente íntima. 

  
6. D 

As personagens femininas de Clarice sempre são questionadoras do lugar comum, de modo existencial 

e intimista, é necessário observar a escola literária da autora, assim como suas perspectivas sobre o 

mundo.  

 
7. A 

A narrativa Clariceana, como mencionada anteriormente, prevê o questionamento da vida sobre o cenário 

vigente da época de modo extremamente presente. Assim, como evidenciado e interpretado no trecho 

da questão, pode-se entender o horror da personagem ao completar mais um ano de vida.  

 
8. E 

Pautada na narrativa popular do cotidiano moderno, o narrador em primeira pessoa de “A Hora da Estrela” 

busca investigar, como um todo, a razão de sua existência, baseada na normalidade do século XX.  

 

9. C 

A ideia que permeia o texto é a do determinismo, oriunda do século XVIII, na escola literária naturalista. 

Desse modo, é possível perceber que o pós-modernismo caminha para uma absorção de ideias vindas 

de outros períodos.  

 
10. B 

A fala de Clarice Lispector contrasta com a sua reação ao ouvir a propaganda de TV, porque a primeira 

transmite a ideia de que há um desejo/sentimento de liberdade tão grande que ultrapassa os limites de 

seu próprio nome; já a reação exprime clara submissão a propaganda, que vende fácil uma “nova droga” 

que “ainda não tinha nome”. Podemos identificar uma crítica ao forte consumismo e ao poder dos meios 

propagandísticos que influenciam diretamente o comportamento e desejos da sociedade. 
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Tendências contemporâneas (Prosa) 

 

Resumo 

 

As Tendências Contemporâneas 

As tendências contemporâneas caracterizam-se pelas manifestações literárias a partir de meados do século 

XX até os dias atuais. Há uma vasta gama de autores que exploram as diferentes formas de expressão na 

prosa, uma vez que não há mais “moldes” estéticos, a intenção artística do momento é usufruir da liberdade 

e temática textuais. É difícil agrupar todos os autores contemporâneos, pois ainda estamos presenciando 

essas tendências em nosso dia a dia.  

 

Rubem Braga 

 

Disponível em: https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/HNKPB26nSDYgK2EEjnAFKjRzgSdZabnTwrqkWrruwXt8PcmcBekYAHDwJxhB/rubem-braga.jpeg 

 

Considerado um dos maiores cronistas do Brasil, Rubem Braga (1913 – 1990) nasceu em Cachoeiro de 

Itapemirim, no Espírito Santo. O autor formou-se em Direito, mas não exerceu a profissão e foi no mundo das 

Letras que seu nome se consagrou. Entre as temáticas abordadas, há a de cunho intimista, que retrata 

bastante sobre a personalidade do autor associado aos momentos de introspecção que viveu ao longo da 

vida. Rubem Braga conferiu caráter poético à prosa e escreveu sobre temas amorosos e reflexivos, sempre 

valorizando elementos do cotidiano e o prosaísmo.  

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/HNKPB26nSDYgK2EEjnAFKjRzgSdZabnTwrqkWrruwXt8PcmcBekYAHDwJxhB/rubem-braga.jpeg
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/HNKPB26nSDYgK2EEjnAFKjRzgSdZabnTwrqkWrruwXt8PcmcBekYAHDwJxhB/rubem-braga.jpeg
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Caio Fernando Abreu 
 

 

Disponível em: <http://www.asomadetodosafetos.com/content/uploads/2016/03/caio.jpg>. 

 

Caio Fernando de Abreu (1948 – 1996) ganhou o coração de inúmeros leitores com seus textos de cunho 

intimista, linguagem leve e temática amorosa. O autor nasceu em Santiago do Boqueirão, em Rio Grande do 

Sul e, durante a década de 1970, período do regime militar, foi perseguido pela força policial e fugiu para a 

Europa, retornando ao Brasil alguns anos depois.  

 

“Consagrado pelo público online alcançou popularidade com à inclusão de seus textos em inúmeros perfis e 

fanpages, graças a seu humor simples, falando de temas de interesse universal, como amor, sexo, solidão e 

morte, de maneira direta, sem rodeios. Trabalhou também para as revistas, Nova e Manchete. Colaborou ainda 

para os jornais Correio do Povo, Zero Hora, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo.” 

Disponível em: <http://www.asomadetodosafetos.com/2016/03/10-citacoes-de-caio-fernando-abreu-que-todo-mundo-deveria-

conhecer.html>. 

 

Nelson Rodrigues 

 

Disponível em: <https://laamoraa.files.wordpress.com/2012/09/nelson_rodrigues1.jpg>. 

Nelson Rodrigues (1912 – 1980) é tido como um dos maiores dramaturgos do país. Nelson foi cronista, 

romancista, folhetinista e teatrólogo. Muitos críticos o enxergam como um autor de cunho Modernista, mas 

Nelson Rodrigues também conquistou grande influência no que hoje se chama de teatro contemporâneo, uma 

vez que entre as temáticas abordadas se encontram a questão do adultério, da morte, do suicídio e do 

preconceito.  

http://www.asomadetodosafetos.com/content/uploads/2016/03/caio.jpg
https://laamoraa.files.wordpress.com/2012/09/nelson_rodrigues1.jpg
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Luís Fernando Veríssimo 

 

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/ 

Luís Fernando Veríssimo, filho de Érico Veríssimo, é escritor, cartunista, humorista, tradutor e além de cronista, 

músico. É considerado um dos escritores mais populares do país e suas crônicas ficaram conhecidas pelo 

caráter humorístico, sendo publicadas em diversos jornais, como por exemplo, O Globo e Estadão. Seus 

cartuns também abordam as temáticas sociais, culturais e políticas vigentes, sempre incitando o humor e a 

ironia a fim de provocar a reflexão no leitor.  

 

Lygia Fagundes Telles 

 
Disponível em: <https://ogimg.infoglobo.com.br/in/18601274-1bd-874/FT1086A/420/Lygia-Fagundes-Telles.jpg>. 

 

Nascida em São Paulo, a autora Lygia Telles é uma grande romancista e contista brasileira. Em 1985, tornou-

se a terceira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras e sua literatura explora, de forma intimista, 

a psicologia feminina, o universo urbano e as relações interpessoais. Além disso, em 2016, aos 92 anos de 

idade, Lygia Fagundes Telles tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada ao prêmio Nobel de 

Literatura. “Lygia Fagundes Telles, de 92 anos, recebeu vários prêmios ao longo da carreira, tais como o 

Camões (2005), e o Jabuti (1966, 1974 e 2001). Ela tem obras traduzidas para o alemão, espanhol, francês, 

inglês, italiano, polonês, sueco, tcheco, português de Portugal, além de adaptações de suas obras para o 

cinema, teatro e TV. Lygia fundou a UBE e faz parte do Conselho Diretor da instituição.” 

Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/02/lygia-fagundes-telles-e-indicada-ao-nobel-de-literatura.html>. 

 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/02/lygia-fagundes-telles-e-indicada-ao-nobel-de-literatura.html
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Textos de Apoio 

 

Roteiro turístico 

Apresentamos a seguir o roteiro de nossa excursão "Viagem a um mundo encantado', um excitante mergulho 

no maravilhoso universo do consumo. 

9h - Início da excursão. Saída dos participantes do viaduto em que residem. O embarque será feito em ônibus 

comum, de linha. Não usaremos helicóptero e nem mesmo ônibus especial. Não se trata de economia; 

queremos evidenciar o contraste entre um velho e barulhento veículo e a moderna e elegante construção que 

é o objeto de nossa visita. 

10h - Chegada ao shopping. Depois do deslumbramento inicial, o grupo adentrará o recinto, o que deverá ser 

feito de forma organizada, sem tumulto, de maneira a não chamar a atenção. Isto poderia resultar em 

incidentes desagradáveis. 

10-12h - Visita às lojas. Este é o ponto alto de nossa tour, e para ele chamamos a atenção de todos os 

participantes. Poderão observar os últimos lançamentos da moda primavera-verão, os computadores mais 

avançados, os eletrodomésticos mais modernos. Numa das vitrines será visualizado um relógio de pulso 

Bulgari custando aproximadamente US$ 10 mil. Os nossos guias, sempre bem informados, farão uma análise 

desta quantia. Mostrarão que ela equivale a cem salários mínimos e que portanto seriam necessários quase 

dez anos para adquirir tal relógio. Tais condições oportunizarão uma reflexão sobre a dimensão filosófica do 

tempo, muito necessária, a nosso ver -já que é objetivo da agência não apenas o turismo banal, mas sim um 

alargamento do horizonte cultural de nossos clientes. 

12-14h - Normalmente, este horário será reservado ao almoço. Considerando, contudo, que o tempo é breve 

e custa caro (ver acima) propomos aos participantes um passeio pela área de alimentação, onde teremos 

uma visão abrangente do mundo do fast food. Lembramos que é proibido consumir os restos porventura 

deixados sobre a mesa ou mesmo caídos no chão. 

14-16h - Continuação de nossa visita. Serão mostrados agora os locais de diversão. Os participantes poderão 

ver todos -repetimos, todos- os cartazes dos filmes em exibição. 

16h - Embarque em ônibus de linha com destino ao ponto de partida, isto é, o viaduto. 

17h - Nenhum acidente acontecendo, chegada ao viaduto e fim de nossos serviços." 

Moacyr Scliar. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff28129807.htm 

  

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff28129807.htm
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A sociedade das máscaras (fragmento) 

 De quem é, afinal, a culpa? Que o mundo é um grande palco, e nós, os atores; que vestimos múltiplas 

máscaras (...); que viramos escravos da ilusão da infalibilidade da razão; que a lógica econômica se apropria 

de tudo que é humano; que a imagem, real ou rarefeita, fez-se deusa da verdade; que vivemos numa Sociedade 

do Espetáculo, onde toda a expressão ou informação corre o risco de se converter em show: tudo isso já não 

é novo, é até clichê.  

 Interessante, mesmo, é observar que máscaras vestimos, a que papéis nos submetemos, muitas 

vezes sem ensaio. Quanto maior for a consciência de uma porta de saída para, num intervalo da ópera, 

capturar e respirar ares de genuína liberdade. 

 É comum, na hora de denunciar os mascarados, olhar primeiro para o coro dos políticos, como se 

fossem seres de outro planeta, e não aqueles dentro de nós que acreditam que a vida pública seja o caminho. 

Por “nós” entenda-se a sociedade brasileira, seus homens e mulheres, entre os quais alguns vão parar nas 

câmaras, assembleias e gabinetes. É compreensível: “eles”, políticos, estão no tablado maior e com “eles” 

está o poder de legislar, decretar, arrecadar, distribuir, cortar, sancionar, vetar. Cômoda e perigosa ilusão é 

crer que “somos” meros espectadores. 

 (...) 

 Máscaras. Assim vivemos. Não à toa, Michael Jackson foi, e ainda é, o ídolo maior da herança pop, 

esse terreno multiforme que em muito impulsionou a tal da “indústria cultural”. O pop é culpado. 

 Notem que Michael Jackson, o máscara dos máscaras, o monstro sobre cuja biografia pesam sérias 

suspeitas, uma vez morto é imediatamente convertido em santo ou sabe-se lá o quê, pois sequer o corpo 

aparece. A prótese total em que se transformou, em vida, Michael Jackson, faz dele nosso redentor, pois ele 

personifica nossa busca desesperada de parecer em vez de ser.  

 Nos orkuts, facebooks, twitters, messengers e outras formas de lançamentos de egos, com nossos 

avatares, nossos símbolos, recuperamos a prerrogativa de ser alguém-para-o-mundo, antes outorgada só aos 

atores, atrizes e meia dúzia de colunistas de jornal de papel. Podemos tamb[em fazer nosso show pessoal e 

entreter online. Gravar nossos discos e tocá-los na infovia. Escrever nossos livros e difundi-los na rede. Dar 

nossos pitacos em blogs, nos nossos e nos dos outros.  

 (...) 

 Sintetizar máscaras, muitas, só por gosto, não é uma prática nova, mas fazê-lo sem as limitações que 

o mundo físico impõe, através de janelas que se abrem indefinidamente, exige uma certa perícia que ainda 

não chegamos nem perto de alcançar. Na sociedade das máscaras, somos ainda seres pré-históricos 

aprendendo os fundamentos do uso das ferramentas de que dispomos na Terra convulsa. O problema é saber 

quando a ferramenta esconde um punhal, manipulado por mãos invisíveis, do outro lado do espelho, 

montanha que nos separa de nós meses. 

(BLOCH, Arnaldo. O Globo, 29 de agosto de 2009.) 
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Exercícios 

 

1. Cabeludinho 
Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no 

Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de 

ateu. Como quem dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia 

de regências verbais. Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada 

podia fazer de uma informação um chiste. E fez. E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é 

uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino 

gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um 

perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar 

com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi 

a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvi um 

vaqueiro a cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. Aquele a preposto 

ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. 
BARROS, M. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003. 

No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os 

sentidos que esses usos podem produzir, a exemplo das expressões “voltou de ateu”, “disilimina 

esse” e “eu não sei a ler”. Com essa reflexão, o autor destaca 

a) os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. 

b) a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. 

c) a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. 

d) o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias. 

e) a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. 
  



 
 

 

 

7 

Literatura 
 

2. O negócio 
Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se abastecem de pão e banana: 

— Como é o negócio? 

De cada três dá certo com uma. Ela sorri, não responde ou é uma promessa a recusa: 

— Deus me livre, não! Hoje não ... 

Abílio interpelou a velha: 

— Como é o negócio? 

Ela concordou e, o que foi melhor, a filha também aceitou o trato. Com a dona Julietinha foi assim. Ele 

se chegou: 

— Como é o negócio? 

Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã cedinho saltou a cerca. Sinal 

combinado, duas batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar os 

filhos. Ele trazia a capa de viagem, estendida na grama orvalhada. 

O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. No crepúsculo, pum-pum, duas 

pancadas fortes na porta. O marido em viagem, mas não era dia do Abílio. Desconfiada, a moça surgiu 

à janela e o vizinho repetiu: 

— Como é o negócio? 

Diante da recusa, ele ameaçou: 

— Então você quer o velho e não quer o moço? Olhe que eu conto! 

TREVISAN, D. Mistérios de Curitiba. Rio de Janeiro: Record, 1979 (fragmento). 

 

Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um caráter 

a) filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos. 

b) lírico, pois relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança. 

c) irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. 

d) crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. 

e) didático, pois expõe uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos. 
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3. Teatro do Oprimido é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais 

elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, recentemente falecido, que visa à desmecanização 

física e intelectual de seus praticantes. Partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser 

diferenciada da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum (oprimido), ele propõe condições 

práticas para que o oprimido se aproprie dos meios do fazer teatral e, assim, amplie suas possibilidades 

de expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem e, consequentemente, fazer 

teatro. Trata-se de um teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a 

condução ou mesmo o fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor. 
Companhia Teatro do Oprimido. Disponível em: www.ctorio.org.br. 

Acesso em: 1 jul. 2009 (adaptado). 

 

Considerando-se as características do Teatro do Oprimido apresentadas, conclui-se que 

a) esse modelo teatral é um método tradicional de fazer teatro que usa, nas suas ações cênicas, a 
linguagem rebuscada e hermética falada normalmente pelo cidadão comum. 

b) a forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e público, na 
qual os atores representam seus personagens e a plateia assiste passivamente ao espetáculo. 

c) sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de 
proporcionar-lhe autonomia crítica para compreensão e interpretação do mundo em que vive. 

d) o convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história evidencia que a 
proposta de Boal se aproxima das regras do teatro tradicional para a preparação de atores. 

e) a metodologia teatral do Teatro do Oprimido segue a concepção do teatro clássico aristotélico, que 
visa à desautomação física e intelectual de seus praticantes. 
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4. Silogismo 

Um salário-mínimo maior do que o que vão dar desarrumaria as contas públicas, comprometeria o 

programa de estabilização do Governo, quebraria a Previdência, inviabilizaria o país e provavelmente 

desmancharia o penteado do Malan. Quem prega um salário-mínimo maior o faz por demagogia, 

oportunismo político ou desinformação. Sérios, sensatos, adultos e responsáveis são os que defendem 

o reajuste possível, nas circunstâncias, mesmo reconhecendo que é pouco. Como boa parte da 

população brasileira vive de um mínimo que não dá para viver e as circunstâncias que o impedem de 

ser maior não vão mudar tão cedo, eis-nos num silogismo bárbaro: se o país só sobrevive com mais da 

metade da sua população condenada a uma subvida perpétua, estamos todos condenados a uma 

lógica do absurdo. Aqui o sério é temerário, o sensato é insensato, o adulto é irreal e o responsável é 

criminoso. A nossa estabilidade e o nosso prestígio com a comunidade financeira internacional se 

devem à tenacidade com que homens honrados e capazes, resistindo a apelos emocionais, mantêm 

uma política econômica solidamente fundeada na miséria alheia e uma admirável coerência baseada 

na fome dos outros. O país só é viável se metade da sua população não for. (...)  

VERÍSSIMO, L. F. O Globo, 24/03/2000. 

 

Silogismo: S. m. Lóg. Dedução formal tal que, postas duas proposições, chamadas premissas, delas se 

tira uma terceira, nelas logicamente implicada, chamada conclusão.  

FERREIRA, A. B. de Holanda. Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

 

O texto apresenta um ponto de vista crítico, construído, dentre outros, pelo recurso da ironia. 

A qualidade que constitui uma ironia, no texto, é: 

a) “político” (linha 03) 

b) “perpétua” (linha 08) 

c) “emocionais” (linha 11) 

d) “admirável” (linha 12) 
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5. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a 

fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em 

estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de 

cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: 

— Quantos são aqui? 

Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: 

— Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos. 

E outro: 

— Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus 

nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor… (…) 

E outro: 

— Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente o sr. não a vê. Mas ela está aqui, está, está! A sua 

saudade jamais sairá de meu quarto e de meu peito! 
Rubem Braga. Para gostar de ler. v. 3 São Paulo: Ática, 1998, p. 32-3 (fragmento). 

 

O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio histórico — o recenseamento —, apresenta 

característica marcante do gênero crônica ao 

a) expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma 
coisa por meio de outra. 

b) manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e um só espaço. 

c) contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente 
e revelando-os pouco a pouco. 

d) evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do 
cotidiano, para manter as pessoas informadas. 

e) valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção do texto que recebe 
tratamento estético. 
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6. Tudo era harmonioso, sólido, verdadeiro. No princípio. As mulheres, principalmente as mortas do álbum, 

eram maravilhosas. Os homens, mais maravilhosos ainda, ah, difícil encontrar família mais perfeita. A 

nossa família, dizia a bela voz de contralto da minha avó. Na nossa família, frisava, lançando em redor 

olhares complacentes, lamentando os que não faziam parte do nosso clã. [ ... ]  

Quando Margarida resolveu contar os podres todos que sabia naquela noite negra da rebelião, fiquei 

furiosa. [ ... ] 

É mentira, é mentira!, gritei tapando os ouvidos. Mas Margarida seguia em frente: tio Maximiliano se 

casou com a inglesa de cachos só por causa do dinheiro, não passava de um pilantra, a loirinha feiosa 

era riquíssima. Tia Consuelo? Ora, tia Consuelo chorava porque sentia falta de homem, ela queria 

homem e não Deus, ou o convento ou o sanatório. O dote era tão bom que o convento abriu-lhe as 

portas com loucura e tudo. "E tem mais coisas ainda, minha queridinha", anunciou Margarida fazendo 

um agrado no meu queixo. Reagi com violência: uma agregada, uma cria e, ainda por cima, mestiça. 

Como ousava desmoralizar meus heróis? 
TELLES, L. F. A estrutura da bolha de sabão. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

 

Representante da ficção contemporânea, a prosa de Lygia Fagundes Telles configura e desconstrói 

modelos sociais. No trecho, a percepção do núcleo familiar descortina um (a) 

a) convivência frágil ligando pessoas financeiramente dependentes. 

b) tensa hierarquia familiar equilibrada graças à presença da matriarca. 

c) pacto de atitudes e valores mantidos à custa de ocultações e hipocrisias. 

d) tradicional conflito de gerações protagonizado pela narradora e seus tios. 

e) velada discriminação racial refletida na procura de casamentos com europeus. 
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7.  

 

 

 

O cartum em questão é do cartunista e cronista Luís Fernando Veríssimo que, em geral, usufrui do teor 

humorístico de seus textos para fazer uma crítica política, social e/ou cultural. Qual seria a crítica de 

Veríssimo à atual política? 

a) Crente que os costumes conservadores conseguirão solucionar a problemática.  

b) Fiel em sua crença anti-governo, o que culmina para a representação dos personagens 

(inanimados e disformes).  

c) Inovadora e positiva, de modo a concretizar a necessidade de mudanças, sugerindo em seu 

último quadrinho.  

d) Relacionando os políticos como “cobras”, assim sendo a relação de seus personagens parte da 

característica da crítica.  

e) Crítico com os casos de corrupção dos dirigentes políticos, por meio da condição e recompensa. 
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8. Certo milionário brasileiro foi traído pela esposa. Quis gritar, mas a infiel disse-lhe sem medo:  

 

— “Eu não amo você, nem você a mim. Não temos nenhum amor a trair”.  

 

O marido baixou a cabeça. Doeu-lhe, porém, o escândalo. Resolveu viajar para a China, certo de que a 

distância é o esquecimento. Primeiro, andou em Hong Kong. Um dia, apanhou o automóvel e correu 

como um louco. Foi parar quase na fronteira com a China. Desce e percorre, a pé, uma aldeia miserável. 

Viu, por toda a parte, as faces escavadas da fome. Até que entra na primeira porta. Tinha sede e queria 

beber. Olhou aquela miséria abjeta. E, súbito, vê surgir, como num milagre, uma menina linda, linda. 

Aquela beleza absurda, no meio de sordidez tamanha, parecia um delírio. O amor começou ali. Um amor 

que não tinha fim, nem princípio, que começara muito antes e continuaria muito depois. Não houve uma 

palavra entre os dois, nunca. Um não conhecia a língua do outro. Mas, pouco a pouco, o brasileiro foi 

percebendo esta verdade: - são as palavras que separam. Durou um ano o amor sem palavras. Os dois 

formavam um maravilhoso ser único. Até que, de repente, o brasileiro teve que voltar para o Brasil. Foi 

também um adeus sem palavras. Quando embarcou, ele a viu num junco que queria seguir o navio 

eternamente. Ele ficou muito tempo olhando. Depois não viu mais o junco. A menina não voltou. Morreu 

só, tão só. Passou de um silêncio a outro silêncio mais profundo.  

RODRIGUES, Nelson. A cabra vadia: novas confissões. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

O narrador de um conto assume determinados pontos de vista para conduzir o seu leitor a observar o 

mundo sob perspectivas diversificadas. No conto de Nelson Rodrigues, a narrativa busca emocionar o 

leitor por meio do seguinte recurso: 

a) expressa diretamente o ponto de vista do personagem milionário 

b) expressa de maneira indireta o ponto de vista da personagem chinesa 

c) alterna o ponto de vista do personagem milionário com o do narrador 

d) alterna o ponto de vista do personagem milionário com o da personagem chinesa 
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9. Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. De fato, se desejamos escapar à crença de 

que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua 

percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro 

seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal 

como ele é: a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra 

globalização. Este mundo globalizado, visto como fábula, constrói como verdade um certo número de 

fantasias. Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a difusão instantânea de notícias 

realmente informa as pessoas. A partir desse mito e do encurtamento das distâncias – para aqueles 

que realmente podem viajar – também se difunde a noção de tempo e espaço contraídos. É como se o 

mundo houvesse se tornado, para todos, ao alcance da mão. Um mercado avassalador dito global é 

apresentado como capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são 

aprofundadas. O mundo se torna menos unido, tornando também mais distante o sonho de uma 

cidadania de fato universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado. Na verdade, para a maior 

parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O 

desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade 

de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. 

Novas enfermidades se instalam e velhas doenças, supostamente extirpadas, fazem seu retorno 

triunfal. Todavia, podemos pensar na construção de um outro mundo, mediante uma globalização mais 

humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência 

dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia 

para construir a globalização perversa de que falamos acima. Mas essas mesmas bases técnicas 

poderão servir a outros objetivos, se forem postas a serviço de outros fundamentos sociais e políticos.  
MILTON SANTOS Adaptado de Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio 

de Janeiro: Record, 2004. 

No primeiro parágrafo, o autor apresenta uma caracterização negativa do mundo atual, ao mesmo 

tempo que propõe um procedimento de análise desse contexto que permitiria superá-lo. Esse 

procedimento de análise está explicado em:  

a) contestação de práticas históricas que geram injustiças sociais  

b) simulação de cenários futuros que possibilitem novas relações humanas  

c) formulação de conceitos gerais que simplifiquem uma tese controversa  

d) delimitação de aspectos distintos que compõem um problema complexo 
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10. De domingo 

– Outrossim… 

– O quê? 

– O que o quê? 

– O que você disse. 

– Outrossim? 

– É. 

– O que é que tem? 

– Nada. Só achei engraçado. 

– Não vejo a graça. 

– Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. 

– Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. 

– Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. 

– Não. Palavra de segunda-feira é “óbice”. 

– “Ônus”. 

– “Ônus” também. “Desiderato”. “Resquício”. 

– “Resquício” é de domingo. 

– Não, não. Segunda. No máximo terça. 

– Mas “outrossim”, francamente… 

– Qual o problema? 

– Retira o “outrossim”. 

– Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um 

que usa “outrossim”. 

VERISSIMO, L. F. Comédias da vida privada. Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento). 

 

No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove 

o(a) 

a) marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. 

b) tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. 

c) caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras 

regionais. 

d) distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados 

pouco conhecidos. 

e) inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um 

dos interlocutores do diálogo. 
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Gabarito 

 

1. E  

Manoel de Barros se utiliza do lúdico em suas poesias o que o aproxima da fala coloquial e da oralidade. 

 

2. C 

A crônica aborda criticamente a questão da fofoca, temática recorrente entre texto sobre vizinhos, já que 

a tradição popular é a de que essa relação é comum.  

 

3. C 

No que diz respeito ao texto, pode-se destacar que a linguagem utilizada no teatro é mais usual de modo 

que o leitor possa refletir sobre o espetáculo assistido.  

 

4. D 

“emocionais” se refere aos apelos negados por quem controla a economia. Na realidade, o apelo é de 

sobrevivência.  

 

5. E 

A crônica é um texto híbrido que transita por diferentes funções sociais. Nesse caso, se utiliza de um 

fato histórico para retratar problemas sociais de forma ironizada.  

 

6. C 

Todos os membros da família têm segredos a serem revelados por margarida. Por isso, a letra C – 

“ocultações e hipocrisias”. 

 

7. E 

Com o uso da conjunção condicional e do termo “presentinho”, há uma comparação metafórica com a 

política vigente. Luís Fernando Veríssimo utiliza o humor para denunciar os casos de corrupção dos 

dirigentes políticos, por meio da condição e recompensa, uma vez que a imparcialidade política é 

questionável, já que os governantes utilizam seus poderes para uso próprio, diminuindo os investimentos 

que deveriam ser destinados ao bem-estar da população. 

 

8. C 

O narrador se mistura ao personagem como estratégia textual.  

 

9. D 

A partir de pequenas análises, seria possível chegar ao cerne do problema.  

 
 

10.   B 

Palavras como “outrossim”, “desiderato” e “ônus” são, geralmente, empregadas em um contexto mais 

formal, diferentemente do contexto, marcado pela informalidade, do texto de Verissimo. Isso provoca o 

tom humorístico a que a alternativa se refere. 
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Discussão de sistemas lineares 

 

Resumo 

 

A partir do escalonamento, é possível classificar os sistemas. Para isso, basta observar a última linha, pois 

dado  um sistema com  n linhas ele deverá possuir n incógnitas. No exemplo acima, temos 3 linhas e 3 

incógnitas. É possível que a na última linha haja: 

 

• Uma equação com uma incógnita (z=-5; w=-8...): o sistema será possível e determinado.  

3x y z 2

       2y - 3z -1

                z 5

− + =


=
 = −

 

 

Dado que z=-5, substituindo na segunda equação: 

2y 3( 5) 1 2y 15 1

2y 16 y 8

− − = −  + = −

 = −  = −
 

 

Com o valor de z e y é possível descobrir o valor de x 

3x ( 8) 5 2 3x 8 5 2

1
3x 3 2 3x 1 x

3

− − − =  + − =

 + =  = −  = −
 

Logo o conjunto solução: 
1

, 8, 5
3

 
− − − 
  . 

Usando a matriz aumentada do sistema e operações elementares: 

1
1 0 0

3 1 1 2 3

0 2 3 1 ~ 0 1 0 8

0 0 1 5 0 0 1 5

 
 − 
  

− − −  
  − −   
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• Uma igualdade que seja verdadeira (0=0; 8=8...): O sistema será possível e indeterminado 

x y 2z w 4

  y 3z w 3

          z w 1

                 0w 0

+ + + =


− + + =


− − =
 =

 

 

 O sistema já está escalonado e a ultima linha nos dá 0=0. A incógnita que não aparece no começo das 

equações é chamada incógnita livre, nesse caso w. Para obtermos a solução geral, atribuiremos um valor 

genérico, também chamado de parâmetro, simbolizado por uma letra. Nesse caso, w=k, com k . Agora 

colocaremos a solução do sistema em função de k. 

Substituindo na terceira equação: z k 1 z 1 k z 1 k− − = →− = + → = − −  

 

Substituindo na segunda equação: 
y 3( 1 k) k 3 y 3 3k k 3

y 3 3 2k y 6 2k y 6 2k

− + − − + = → − − − + =

→ − = + + → − = + → = − −
 

 

Substituindo na primeira equação: 
x 6 2k 2( 1 k) k 4 x 6 2k 2 2k k 4

x 8 3k 4 x 12 3k

− − + − − + = → − − − − + =

→ − − = → = +
 

 

Note que achamos uma solução geral para o sistema em função do parâmetro atribuído à variável livre. 

O conjunto solução será {(12+3k,-6-2k,-1-k,k), k } 

 

Usando a matriz aumentada do sistema e operações elementares: 

1 1 2 1 4 1 0 0 3 12

0 1 3 1 3 0 1 0 2 6
~

0 0 1 1 1 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

−   
   

− −   
   − − −
   
   

 

 

Observação: k  significa que qualquer valor real atribuído ao k irá gerar uma solução. Por exemplo: 

Se k=0 temos como solução (12,-6,-1,0), isto é, onde tem k substituímos por 0. 

 

Usando a matriz aumentada do sistema e operações elementares: 

• Um igualdade falsa (0=9,2=7): O sistema será impossível: 

x 3y z 5

       y z 2

          0z 9

+ − =


+ =
 =

 

Pela última equação temos: 0=9 o que torna o sistema impossível. 
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Através de escalonamento conseguimos descobrir informações como qual valor tornaria o sistema possível 

(determinado ou indeterminado) ou impossível 

 

Exemplo: 

x ay 2

x y 3

+ =


− =
 

 

Usando a matriz aumentada do sistema e aplicando operações elementares: 

Exemplo 

1 a 2
L2 L2 L1

1 1 3

1 a 2

0 1 a 1

 
= − 

− 

 
 

− − 

 

 

Olhando para a ultima linha: 

Se a=0: 

1 0 2 1 0 2
~

0 1 1 0 1 1

   
   

− −   
. Temos um SPD 

 

Se a=-1 

1 1 2

0 0 1

− 
 
 

. Temos um SI 

O determinante da matriz dos coeficientes também é importante para a discussão dos sistemas lineares. Caso 

ele seja diferente de 0 indica que o sistema é possível e determinado. Caso ele seja  0, ele pode ser possível 

e determinado ou impossível. 
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Exercícios 

 

1. Se o sistema de equações 

{
𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 2
𝑥 + 2𝑦 + 7𝑧 = 3
3𝑥 + 𝑦 + 𝑎𝑧 = 𝑏

 

É impossível, então os valores de a e b são tais que  

a) 
a 6eb 4.= 

    

b) 
a 6eb 4. 

    

c) 
a 6eb 4. =

    

d)  
a 6eb 4.= =

    

e) a é arbitrário e b 4.   

 

 

2. No sistema linear {
𝑎𝑥 − 𝑦 = 1
𝑦 + 𝑧 = 1
𝑥 + 𝑧 = 𝑚

, nas variáveis x,  y  e z,  a  e m  são constantes reais. É correto afirmar:  

a) No caso em que a 1,=  o sistema tem solução se, e somente se, m 2.=     

b) O sistema tem solução, quaisquer que sejam os valores de a  e de m.     

c) No caso em que m 2,=  o sistema tem solução se, e somente se, a 1.=     

d) O sistema só tem solução se a m 1.= =     

e) O sistema não tem solução, quaisquer que sejam os valores de a  e de m.     
 
 
 

3. Sejam o número real k e o sistema linear 
 

{

(1 −  k)x −  2z =  0
𝑘𝑦 = 4

2x + (k −  4)z =  1
, nas incógnitas x, y e z. 

 
Uma condição necessária e suficiente sobre k para que o sistema seja possível e determinado é:  

a) k = 1 ou k = 3.    

b) k = 0 ou k = 5.    

c) k ≠ 2 e k ≠ 6.    

d) k ≠ 1 e k ≠ 3.    

e) k ≠ 0 e k ≠ 5.   
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4. Sendo n um número real, então o sistema de equações 

{
nx +  y =  1
ny +  z =  1
x +  nz =  1  

 

 

não possui solução se, e somente se, n é igual a 

a) -1     

b) 0    

c) 

1

4  

d)  

1

2  

e) 1 

 
 

5. O sistema {
𝑎𝑥 + 4𝑦 = 𝑎2

𝑥 + 𝑎𝑦 = −2
, em x e y, é possível e indeterminado se, e somente se:  

a) a 2 −     

b) a 2     

c) a 2=      

d) a 2= −     

e) a 2=  

 

 

6. O sistema linear abaixo, nas incógnitas x e y: 

{
𝑥 + 3𝑦 = 𝑚
2𝑥 − 𝑝𝑦 = 2

 

Será impossível quando:  

a) Nunca     

b) p ≠ –6 e m = 1    

c) p ≠ –6 e m ≠ 1     

d) p = –6 e m = 1    

e) p = –6 e m ≠ 1    
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7. Para que o sistema linear {
𝑥 + 𝑦 + 𝑎𝑧 = 1
𝑥 + 2𝑥 + 𝑧 = 2
2𝑥 + 5𝑦 − 3𝑧 = 𝑏

, em que a  e b  são reais, seja possível e indeterminado, 

o valor de a b+  é igual a  

a) 10     

b) 11    

c) 12     

d) 13     

e) 14  

 

 

8. No sistema linear {
𝑎𝑥 − 𝑦 = 1
𝑦 + 𝑧 = 1
𝑥 + 𝑧 = 𝑚

, nas variáveis x,  y  e z,  a  e m  são constantes reais. É correto afirmar:  

a) No caso em que a 1,=  o sistema tem solução se, e somente se, m 2.=     

b) O sistema tem solução, quaisquer que sejam os valores de a  e de m.     

c) No caso em que m 2,=  o sistema tem solução se, e somente se, a 1.=     

d) O sistema só tem solução se a m 1.= =     

e) O sistema não tem solução, quaisquer que sejam os valores de a  e de m.     

 𝑐 = 1 𝑒 𝑎 ≠
7𝑏

3
.    

 
 
 

9. Relativas ao sistema {
𝑘𝑥 + 4𝑘𝑦 = 0
3𝑥 + 𝑘𝑦 = 8

, 𝑘 ∈ ℝ, considere as afirmações I, II e III abaixo. 

I. Apresenta solução única para, exatamente, dois valores distintos de k. 

II. Apresenta mais de 1 solução para um único valor de k. 

III. É impossível para um único valor de k. 

Dessa forma,  

a) somente I está correta.    

b) somente II e III estão corretas.    

c) somente I e III estão corretas.    

d) somente III está correta.    

e) I, II e III estão corretas.    
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10. O sistema linear nas incógnitas x e y: 

{
x −  2y =  7
2x +  my =  0
3x −  y =  6

 

  

a) é determinado qualquer que seja m.    

b) é indeterminado para m =
2

3
. 

c) é impossível para m ≠ 
2

3
. 

d) é determinado para m ≠ 
2

3
. 

e) é impossível qualquer que seja m.    
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Gabarito 

 

1. A 

Usando a matriz aumentada do sistema e aplicando as operações elementares temos: 

1 1 4 2 1 1 4 2

1 2 7 3 ~ 0 1 3 1

3 1 a b 0 2 a 12 b 6

1 1 4 2

~ 0 1 3 1

0 0 a 6 b 4

   
   
   
   − − −   

 
 
 
 − − 

 

Como queremos o sistema impossível: 

a 6 0 a 6

b 4 0 b 4

− =  =

−   
 

 

2. A 

 Usando a matriz aumentada do sistema e efetuando as operações elementares temos: 

a 1 0 1 a 1 0 1

0 1 1 1 ~ 0 1 1 1

1 0 1 m 1 a 1 1 m 1

a 0 1 1

~ 0 1 1 1

1 a 0 0 m 2

− −   
   
   
   − −   

 
 
 
 − − 

 

O sistema só tem solução única se 1 a 0 a 1−    . Caso a=1 , o sistema só terá solução se: 

m 2 0 m 2−     

 

3. E 

O sistema é possível e determinado se, e somente se, 

|
1 − 𝑘 0 −2

0 𝑘  0
2 0 𝑘 − 4

| ≠ 0 ⇒ 𝑘2(𝑘 − 5) ≠ 0 ⇒ 𝑘 ≠ 0 𝑒 𝑘 ≠ 5.  
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4. A 

n 1 0

Det 0 n 1 n³ 1

1 0 n

 
 

= + 
  

 

Supondo que seja SPD:  

n³ 1 0

n³ 1 n 1

+ 

 −   −
 

Caso n=-1 

1 1 0 1 1 1 0 1

0 1 1 1 ~ 0 1 1 1

1 0 1 1 1 0 1 1

1 1 0 1 1 1 0 1

~ 0 1 1 1 ~ 0 1 1 1

0 1 1 2 0 1 1 2

1 1 0 1

~ 0 1 1 1

0 0 0 3

− − −   
   

− −   
   − −   

− − − −   
   

− − −   
   − −   

− − 
 

− − 
  

 

Logo o sistema é impossível. 

 

5. D 

a 4
det 0

1 a

 
 

 
 

a² 4 0

a² 4

a 2 ou a=-2

− 



=

 

Se a=2, 

Substituindo na matriz aumentada:  

2 4 4 1 2 2 1 2 2
~ ~

1 2 2 2 4 4 0 0 8

− −     
     

−     
. Temos um SI 

Se a=-2 

2 4 4 1 2 2 1 2 2
~ ~

1 2 2 2 4 4 0 0 0

− − − −     
     

− − −     
. Temos um SPI 
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6. E 

Se D = 0 Û SPI ou SI 

|
1 3
2 −𝑝

| = 0 ⇔ −𝑝 − 6 = 0 ⇔ 𝑝 = −6 

 

Fazendo p = -6, temos na matriz aumentada: 

1 3 m 1 3 m
~

2 6 2 0 0 2 2m

2 2m 0

m 1

   
   

−   

− 



 

 

7. B 

Para que o sistema seja possível e determinado é necessário que: 

1 1 a

1 2 1 0 6 5a 2 4a 5 3 0 a 6

2 5 3

  − + + − − +   

−

 

 

Usando a=6 na matriz aumentada, temos: 

1 1 6 1 1 1 6 1

1 2 1 2 ~ ... ~ 0 1 5 1

2 5 3 b 0 0 0 b 5

b 5 0

b 5

   
   

−   
   − −   

− =

=

 

a+b= 5+6=11 
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8. A 

O determinante da matriz dos coeficientes é igual a 

|
𝑎 −1 0
0 1 1
1 0 1

| = 𝑎 − 1. 

Para ser SI ou SPI: 

a-1=0, logo a=1 

1 1 0 1 1 1 0 1

0 1 1 1 ~ 0 1 1 1

1 0 1 m 0 1 1 m 1

1 1 0 1

~ 0 1 1 1

0 0 0 m 2

− −   
   
   
   −   

− 
 
 
 − 

 

 

Para não ter solução: 

m 2 0

m 2

− 


 

 

9. B 

|𝑘 4𝑘
3 𝑘

| ≠ 0 ⇔ 𝑘2 − 12𝑘 ≠ 0 ⇔ 𝑘 ≠ 0 e k ≠ 12 (o sistema possui solução única) 

Se k = 0 temos {
0 + 0 = 0

3𝑥 = 8
⇔ 𝑥 =

8

3
 e y pode ser qualquer real, logo o sistema possui infinitas soluções. 

Se k = 12 temos {
12𝑥 + 48𝑦 = 0(: 4)

3𝑥 + 12𝑦 = 8
⇔ {

3𝑥 + 12𝑦 = 0
3𝑥 + 12𝑦 = 8

 (sistema impossível) 

 

I. Falsa. Possui solução única para infinitos valores de k. 

II. Verdadeira, se k = 0 o sistema apresenta infinitas soluções. 

III. Verdadeira, é impossível se k = 12   

 

10. C 

Usando a primeira e a terceira equação: 

x 2y 7
x 1; y 3

3x y 6

− =
→ = = −

− =
, logo o sistema é possível e determinado 

Substituindo na segunda equação: 

2
2x my 0 2 3m 0 m

3
− =  − =  = . 

Logo para o sistema ser impossível: 
2

m
3
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Regra de Cramer 

 

Resumo 

 

Consideramos o sistema: 
ax by e

cx dy f

+ =


+ =
  

Suponhamos que a ≠ 0. Observamos que esse sistema pode ser escrito pela forma matricial: 

a b x e

c d y f

    
=    

    
  

Esse sistema é possível determinado quando o determinante 
a b

D
c d

=  for diferente de zero. 

 

As soluções desse sistema através da Regra de Cramer são dadas por: 

xD
x

D
=  

yD
y

D
=  

Onde, 

x

e b
D

f d
= , em que trocamos a coluna referente aos coeficientes de “x” pela coluna de resultados. 

y

a e
D

c f
= , em que trocamos a coluna referente aos coeficientes de “y” pela coluna de resultados. 

 

Exemplo: Resolva o sistema: 

 

 

 

1 2 2

1 1 1 8

2 1 3

D

− −

= − = −  

 

1 2 2

2 1 1 8

1 1 3

xD

− − −

= − − = −  
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Matemática 
 

 

1 1 2

1 2 1 16

2 1 3

yD

− −

= − = −  

1 2 1

1 1 2 8

2 1 1

zD

− −

= − − =  

 

8
1

8

16
2

8

8
1

8

x

y

z

−
= =
−

−
= =

−

= = −
−

 

Obs: Se D = 0 não poderemos discutir o sistema.  
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Exercícios 

 

1. Pedro e André possuem, juntos, 20 cartões colecionáveis. Em uma disputa entre ambos, em que 

fizeram apostas com seus cartões, Pedro quadriplicou seu número de cartões, enquanto André ficou 

com apenas 2 / 3 do número de cartões que possuía inicialmente. Dessa forma, o número de cartões 

que Pedro ganhou na disputa foi  

a) 6.  

b) 10.  

c) 12.  

d) 14. 

 

 

2. Utilizando a Regra de Cramer, determine o valor da incógnita y no seguinte sistema de equações 

lineares:  

 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

 

3. Carlos e sua irmã Andreia foram com seu cachorro Bidu à farmácia de seu avô. Lá encontraram uma 

velha balança com defeito, que só indicava corretamente pesos superiores a 60 kg. Assim, eles se 

pesaram dois a dois e obtiveram as seguintes marcas: 

• Carlos e o cão pesam juntos 87 kg; 

• Carlos e Andreia pesam 123 kg; 

• Andreia e Bidu pesam 66 kg. 

O  peso de cada uma deles é: 

a) Andreia pesa 51 kg, Bidu 15 kg e Carlos 72 kg. 

b) Andreia pesa 50 kg, Bidu 15 kg e Carlos 72 kg. 

c) Andreia pesa 51 kg, Bidu 12 kg e Carlos 72 kg. 

d) Andreia pesa 51 kg, Bidu 15 kg e Carlos 70 kg. 
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4. Para que o sistema linear  
2 5

2

x y

ax y b

+ =


+ =
 seja possível e indeterminado, o valor de a + b é: 

a) -1 

b) 4 

c) 9 

d) 14 

e) 19 

 

 

5. Sabemos que os sistemas possuem uma representação matricial formada pelos coeficientes 

numéricos de cada incógnita. Por exemplo, o sistema de equações 

 
possui a seguinte representação matricial: 

 
O sistema também pode ser representado pela matriz incompleta formada somente pelos coeficientes 

numéricos das incógnitas. 

 
Essa representação de sistemas na forma de matrizes permite a utilização da Regra de Cramer no 

cálculo das incógnitas do sistema. 

Com base nas informações, calcule os valores de x, y e z do sistema de equações 

 
utilizando a Regra de Cramer. 

a) (1, 2, -1) 

b) (1, 2, 1) 

c) (1, -2, 1) 

d) (-1, 2, 1) 

e) (-1, 2, -1) 



 
 

 

 

5 

Matemática 
 

6. Qual o conjunto solução do sistema linear? 

 

Resolva por Regra de Cramer. 

a) (0,5,-1) 

b) (0,5,1) 

c) (0,-5,-1) 

d) (5,0,-1) 

e) (5,0,1) 

 

 

7. Um clube promoveu um show de música popular brasileira ao qual compareceram 200 pessoas, entre 

sócios e não sócios. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1 400,00 e todas as pessoas pagaram 

ingresso. Sabendo que o preço do ingresso foi R$ 10,00 e que cada sócio pagou metade desse valor, 

qual o número de sócios e não sócios que compareceram ao show. 

a) 100 sócios e 80 não sócios. 

b) 80 sócios e 120 não sócios. 

c) 120 sócios e 160 não sócios. 

d) 120 sócios e 80 não sócios. 

e) 120 sócios e 100 não sócios. 

 

 

8. Qual o conjunto solução do sistema linear? 

 

Resolva por Regra de Cramer. 

a) (1/5, 3/5) 

b) (3/5, 1/5) 

c) (-3/5, 7/5) 

d) (1/5, -3/5) 

e) (-3, 1) 
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9. Qual o conjunto solução do sistema linear? 

 

Resolva por Regra de Cramer. 

a) (3/4, 1, -5/2) 

b) (-5/2, 3/4, 1) 

c) (3/4, 1, 5/2) 

d) (5/2, 3/4, 1) 

e) (-5/2, 3/4, -1) 

 

 

10. Qual o conjunto solução do sistema linear? 

 

Resolva por Regra de Cramer. 

a) (3,-1) 

b) (-1, 3) 

c) (3, 1) 

d) (1, 3) 

e) (-3, -1) 
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Gabarito 

 

1. A 

 Equacionando e resolvendo o sistema: 

20

2
4 20

3

p a

p a

+ =



+ =


  

Por Cramer: 

1 1
2 2 12 10

42
3 3 3 34

3

D = = − = − = −   

 

20 1
40 40 60 20

202
3 3 3 320

3

2

p

p

D

D

D

= = − = − = −

=

 

Se Pedro possuía 2 cartões inicialmente e após a disputa quadriplicou seu número de cartões, então 

este ficou com 8 cartões ao final (4.2 = 8). Ou seja, Pedro ganhou 6 cartões na disputa. 

 

2. B 

 No cálculo do determinante das matrizes indicadas utilizaremos o método de Sarrus. 

 

y = Dy / D 

y = 62/31 

y = 2 

O valor da incógnita y no sistema de equações é 2. 
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3. A 

Seja Andreia = A, Bidu = B e Carlos = C. Temos: 

87

123

66

b c

a c

a b

+ =


+ =
 + =

 ` 

Por Cramer, temos: 

 

b = Db / D 

b = 30 / 2 

b = 15 

 

b + c = 87 

15 + c = 87 

c = 87 – 15 

c = 72 

 

a + b = 66 

a = 66 – 15 

a = 51 

 

Andreia pesa 51 kg, Bidu 15 kg e Carlos 72 kg. 

 

4. D 

𝑎1

𝑎2
=  

𝑏1

𝑏2
=  

𝑐1

𝑐2
  

2

𝑎
=  

1

2
=  

5

𝑏
 

𝑎 = 4 𝑒 𝑏 = 10 

𝑎 + 𝑏 = 14  
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5. A 

No cálculo do determinante das matrizes indicadas utilizaremos o método de Sarrus. 

 

x = Dx / D 

x = –8/–8 

x = 1 

 

y = Dy/D 

y = –16/–8 

y = 2 

 

z = Dz/D 

z = 8/–8 = –1 

 

Conjunto solução: x = 1, y = 2 e z = –1. 
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6. A 

 

 

 

Dx 

 

 

 

 

Dy 

 

 

 

Dz 
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7. D 

x: sócios 

y: não sócios 

 

Por Regra de Cramer, temos: 

 

 

x = Dx / D 

x = 600 / 5 

x = 120 

y = Dy / D 

y = 400 / 5 

y = 80 

Por substituição: 

 

Isolando x na 1ª equação: 

x + y = 200 

x = 200 – y 

Substituindo x na 2ª equação: 

5x + 10y = 1400 

5 * (200 – y) + 10y = 1400 

1000 – 5y + 10y = 1400 

–5y + 10y = 1400 – 1000 

5y = 400 

y = 400/5 

y = 80 

Substituindo y na 1ª equação: 

x + y = 200 

x = 200 – y 

x = 200 – 80 

x = 120 

No show estavam presentes 120 sócios e 80 não sócios. 



 
 

 

 

12 

Matemática 
 

8. C 

 

det(M)=2.4−3.1=5 

 

det(My)=2.5 - 3.1 = 7 

 

det(Mx)=3.4−5.3=−3 

 

  

7

5
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9. B 

 

det(M)=−16 

 

det(Mx)=40 

 

det(My)=−12 

 

det(Mz)=−16 
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10. A 
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Exercícios sobre polinômios 
 

Exercícios 

 

1. O polinômio P(x) = ax³ + bx² + cx + d é tal que as raízes da equação P(x) = 0 são os números -1,1 e 2. 

Se P (0) = 24, então, o valor do coeficiente a é igual a: 

a) 10 

b) 8 

c) 12 

d) 6 

 

 

2. O resto da divisão de um polinômio do segundo grau P pelo binômio (x+1) é igual a 3. Dado que P(0) 

= 6 e  P(1) = 5, O valor de P(3) é: 

a) -7 

b) -9 

c) 7 

d) 9 

 

 

3. O polinômio 5( ) ³ ² 1= − + +f x x x x , quando dividido por ( ) ³ 3 2= − +q x x x , deixa resto r(x). Sabendo 

disso, o valor numérico de r(-1) é 

a) -10 

b) -4 

c) 0 

d) 4 

e) 10 

 

 

4. Os polinômios A(x) e B(x) são tais que ( ) ( ) 3 ³ 2 ² 1= + + + +A x B x x x x . Sabendo que -1 é raiz de A(x) 

e 3 é raiz de B(x), então A(3) – B(-1) é igual a 

a) 98 

b) 100 

c) 102 

d) 103 

e) 105 
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5. Se 1 é uma raiz de multiplicidade 2 da equação 
4 ² 0+ + + =x x ax b , com ,   a b , então a² - b³ é 

igual a 

a) -64 

b) -36 

c) -28 

d) 18 

e) 27 

 

 

6. Considere o polinômio f(x) = 8x3 - 6x2 - 3x + 1: Sabe-se que as raízes de f(x) são os primeiros termos 

de uma progressão geométrica infinita, cujo primeiro termo é a maior raiz de f(x), e a soma desta 

progressão é raiz do polinômio g(x) = x + a. Então, o resto da divisão de f(x), por g(x) é: 

a) -35/27 

b) -1/2 

c) -2/3 

d) -2 

e) -81 

 

 

7. Sejam P(x) = 2x3 – 2x2 – x + 1 e Q(x) = x – a dois polinômios com valores de x em IR. Um valor de a 

para que o polinômio P(x) seja divisível por Q(x) é: 

a) 1                         

b) – 2                         

c) – 1/2                              

d) 2                            

e) 3 

 

 

8. O polinômio ( ) ³ 3 ² 7 5= − + −P x x x x  possui uma raiz complexa   cuja parte imaginária é positiva. 

A parte real de 3  é igual a 

a) -11 

b) -7 

c) 9 

d) 10 

e) 12 
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9. Se ( )2−x  é um fator do polinômio ³ ² 12 8+ + −x kx x , então, o valor de  k é igual a 

a) -3 

b) 2 

c) 3 

d) 6 

e) -6 

 

 

10. O trinômio ²+ +x ax b  é divisível por ( )2+x  e por ( )1−x . O valor de a – b é 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

 
 



 
 

 

 

4 

Matemática 
 

Gabarito 

 

1. C 

 

 

2. B 

 

 

3. A 

 

 

4. C 
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5. C 

 

 

6. A 

 

 

7. A 

Dado um polinômio 0

1n

1n

n

n a...xaxa)x(P +++= −

− , se a soma dos coeficientes for nula, então 

P(1) é raiz e P(x) é divisível por (x – 1).  

Basta ver que 01nn0

1n

1n

n

n a...aaa...)1(a)1(a)1(P +++=+++= −

−

− .  

Se P(1) = 0, então a soma dos coeficientes será nula. No caso da questão, temos: 

 

011221)1()1.(2)1.(2)1(P 23 =+−−=+−−=
. Logo, um valor para a será 1. 
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8. A 

 

 

9. E 

 

 

10. D 
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Pediu pra parar, parou 

 

Exercícios 

 

1. Sabendo que 𝑎 e 𝑏 são números reais, considere a matriz quadrada de ordem 3, 

 

𝐴 = (
1 𝑎 1
𝑏 1 𝑎
2 𝑏 2

). 

 

Se a soma dos elementos em cada linha da matriz 𝐴 tem sempre o mesmo valor, então o determinante 

de 𝐴 é igual a  

a) 0.    

b) 2.    

c) 5.    

d) 10.    

e) 12. 

  

 

2. Sejam 𝑎 e 𝑏 números reais tais que a matriz 𝐴 = [
1 2
0 1

] satisfaz a equação 𝐴2 = 𝑎𝐴 + 𝑏𝐼, em que 𝐼 é a 

matriz identidade de ordem 2. Logo, o produto 𝑎𝑏 é igual a  

a) −2.    

b) −1.    

c) 1.    

d) 2.    

e) 3. 
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3. A temperatura da cidade de Porto Alegre – RS foi medida, em graus Celsius, três vezes ao dia, durante 

6 dias. Cada elemento 𝑎𝑖𝑗  da matriz 

 

𝐴 = [
9,4 8,1 12,4 15,7 13 11,7
12,2 10,5 15 18,2 14,2 13,1
15,7 13,2 17,5 21 16,3 18,5

] 

 

corresponde à temperatura observada no tempo 𝑖 do dia 𝑗. Com base nos dados da matriz 𝐴, analise 

as seguintes proposições:  

I. A temperatura mínima registrada está na posição 𝑎12  

II. A maior variação de temperatura registrada entre os tempos 1 e 2 aconteceu no primeiro dia.  

III. A temperatura máxima registrada está na posição 𝑎34 

Estão corretas as afirmativas  

a) I e III apenas.    

b) I e II apenas.    

c) II e III apenas.    

d) I, II e III.    

e) III apenas. 

  

 

4. Uma pessoa necessita de 5 mg de vitamina E por semana, a serem obtidos com a ingestão de dois 

complementos alimentares 𝛼 e 𝛽. Cada pacote desses complementos fornece, respectivamente, 1 mg 

e 0,25 mg de vitamina E. Essa pessoa dispõe de exatamente 𝑅$47,00 semanais para gastar com os 

complementos, sendo que cada pacote de 𝛼 custa 𝑅$5,00 e de 𝛽 𝑅$4,00. 

O número mínimo de pacotes do complemento alimentar 𝛼  que essa pessoa deve ingerir 

semanalmente, para garantir os 5 mg de vitamina E ao custo fixado para o mesmo período, é de:  

a) 3.    

b) 3
5

16
    

c) 5,5.    

d) 6
3

4
.    

e) 8.    
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5. Dados os números complexos 𝑧1 = (2, −1) e 𝑧2 = (3,  𝑥), sabe-se que 𝑧1 ⋅ 𝑧2 ∈ ℝ. Então 𝑥 é igual a  

a) −6.    

b) −
3

2
.    

c) 0.   

d) 
3

2
.   

e) 6.    

 

 

6. Sejam 𝑎  e 𝑏  números reais não nulos. Se o número complexo 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖  é uma raiz da equação 

quadrática 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑎 = 0, então  

a) |𝑧| =
1

√3
.    

b) |𝑧| =
1

√5
.    

c) |𝑧| = √3.    

d) |𝑧| = √5.    

e) |z| = 5. 

  

 

7. O resultado da expressão 
3+2𝑖

1−4𝑖
 na forma 𝑥 + 𝑦𝑖 é  

a) −
5

17
+

14

17
𝑖    

b) 
11

15
+

14

15
𝑖    

c) 
11

17
−

14

17
𝑖    

d) 
11

15
−

14

15
𝑖    

e) 3 −
1

2
𝑖    
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8. Considerando o polinômio 𝑃(𝑥) = 4𝑥3 + 8𝑥2 + 𝑥 + 1, é correto afirmar que o valor da soma 𝑃(−1) +

𝑃 (−
1

3
) é um número localizado entre  

a) 5,0 e 5,5.    

b) 4,0 e 4,5.    

c) 4,5 e 5,0.    

d) 5,5 e 6,0.  

e) 6,0 e 7,5.   

  

 

9. Sendo 𝑥 um número real maior que 
2

3
, a área de um retângulo é dada pelo polinômio 3𝑥2 + 19𝑥 − 14. Se 

a base desse retângulo é dada pelo polinômio 𝑥 + 7, o quadrado da diagonal do retângulo é expresso 

pelo polinômio  

a) 10𝑥2 + 26𝑥 + 29.    

b) 10𝑥2 + 53.    

c) 10𝑥2 + 65.    

d) 4𝑥2 + 2𝑥 + 53.    

e) 10𝑥2 + 2𝑥 + 53.    

  

 

10. O quociente e o resto da divisão do polinômio 𝑥2 + 𝑥 − 1 pelo binômio 𝑥 + 3 são, respectivamente:   

a) 𝑥 − 2 e 5     

b) 𝑥 + 2 e 6     

c) 𝑥 − 3 e 2    

d) 𝑥 + 1 e 0    

e) 𝑥 − 1 e −2    



 
 

 

 

5 

Matemática 
 

Gabarito 

 

1. D 

Desde que 2 + 𝑎 = 𝑎 + 𝑏 + 1 = 𝑏 + 4, temos 𝑎 = 3 e 𝑏 = 1. Logo, vem   

Chió

1 3 1

det A 1 1 3

2 1 2

2 2

5 0

10.

=

−
=

−

=

   

 

2. A 

Tem-se que 

𝐴2 = 𝑎𝐴 + 𝑏𝐼 ⇔ [
1 2
0 1

] ⋅ [
1 2
0 1

] = 𝑎 [
1 2
0 1

] + 𝑏 [
1 0
0 1

] 

       ⇔ [
1 4
0 1

] = [
𝑎 + 𝑏 2𝑎
0 𝑎 + 𝑏

] 

       ⇔ {
𝑎 + 𝑏 = 1
2𝑎 = 4

 

       ⇔ {
𝑎 = 2
𝑏 = −1

 ⋅ 

 

Por conseguinte, vem 𝑎 ⋅ 𝑏 = 2 ⋅ (−1) = −2.   

 

3. D 

I. Correta, pois, a temperatura registrada na posição 𝑎12  é o menor valor dentre todos os valores 

presentes na matriz. Ou seja, 8,1 = 𝑎12 < 𝑎𝑖𝑗 ,  𝑖 ≠ 1  𝑒  𝑗 ≠ 2. 

II. Correta, pois, a maior variação entre os tempos 1 e 2 está registrada no primeiro dia. Observe que as 

variações do primeiro ao sexto dia, respectivamente são: 2,8;  2,4;  2,6;  2,5;  1,2;  1,4. Logo, a maior 

variação é 2,8 respectivo ao primeiro dia. 

III. Correta, pois a temperatura registrada na posição 𝑎34  é o maior valor dentre todos os valores 

presentes na matriz. Ou seja, 21 = 𝑎34 > 𝑎𝑖𝑗 ,  𝑖 ≠ 3  𝑒  𝑗 ≠ 4.   

 

4. A 

Sejam 𝑥 e 𝑦, respectivamente, as quantidades de pacotes dos complementos 𝛼 e 𝛽 que serão 

ingeridos. 

{
𝑥 + 0,25𝑦 = 5
5𝑥 + 4𝑦 = 47

∼ {
−16𝑥 − 4𝑦 = −80
5𝑥 + 4𝑦 = 47

. 

 

Adicionando-se as duas equações, vem que −11𝑥 = −33 ⇔ 𝑥 = 3. 

Portanto, deverão ser ingeridos 3 pacotes do complemento 𝛼.   
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5. D 

Calculando: 

(2 − 𝑖) ⋅ (3 + 𝑥𝑖) = 6 + 2𝑥𝑖 − 3𝑖 + 𝑥 

2𝑥 − 3 = 0 

2𝑥 = 3 ⇒ 𝑥 =
3

2
    

 

6. B 

Se 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 é raiz, então 𝑧 = 𝑎 − 𝑏𝑖 também é raiz. Logo, pelas Relações de Girard, temos 

|
𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑎 − 𝑏𝑖 = −

𝑏

1

(𝑎 + 𝑏𝑖)(𝑎 − 𝑏𝑖) =
𝑎

1

⇔ |
𝑏 = −2𝑎
𝑎2 − 𝑎 + 𝑏2 = 0

 

         ⇔ |
𝑏 = −2𝑎
5𝑎2 − 𝑎 = 0

 

         ⇒ |
𝑏 = −

2

5

𝑎 =
1

5

 . 

 

Portanto, segue que 

|𝑧| = √(
1

5
)
2

+ (−
2

5
)
2

=
1

√5
.   

 

7. A 

Lembrando que 𝑖2 = −1, temos: 

2

2

3 2i 3 2i 1 4i

1 4i 1 4i 1 4i

3 12i 2i 8i

1 16i

5 14
i.

17 17

+ + +
= 

− − +

+ + +
=

−

= − +
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8. A 

Tem-se que  

𝑃(−1) = 4 ⋅ (−1)3 + 8 ⋅ (−1)2 − 1 + 1 = 4 

e 

3 2
1 1 1 1

P 4 8 1
3 3 3 3

4 8 2

27 9 3

4 24 18

27

11
1 .

27

     
− =  − +  − − +     
     

= − + +

− + +
=

= +

 

 

Em consequência, vem 

1 11
P( 1) P 4 1

3 27

11
5 .

27

 
− + − = + + 

 

= +

 

 

Portanto, como 

5 < 5 +
11

27
< 5 +

13,5

27
= 5,5, 

 

segue o resultado.   

 

9. E 

Queremos calcular 𝑑2 = 𝑏2 + ℎ2, em que 𝑑 é a diagonal do retângulo, 𝑏 = 𝑥 + 7 é a base do retângulo e 

ℎ é a altura do retângulo. Logo, tem-se que 

3𝑥2 + 19𝑥 − 14 = (𝑥 + 7) ⋅ ℎ ⇔ ℎ = 3𝑥 − 2 

 

e, portanto, vem 

𝑑2 = (𝑥 + 7)2 + (3𝑥 − 2)2 = 10𝑥2 + 2𝑥 + 53.   

 

10. A 

Desde que 𝑥2 + 𝑥 − 1 = (𝑥 + 3)(𝑥 − 2) + 5, segue o resultado.   
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Modos de organização 

 

Resumo 

 

Narração 

A narração, de forma progressiva, expõe as mudanças de estado que acontecem com objetos, cenários e 

pessoas através do tempo. Dentro desse tipo textual há elementos importantes como, por exemplo, o foco 

narrativo, o tipo de discurso (direto, indireto ou indireto livre), o enredo, o tempo, o espaço e os personagens. 

 

O foco narrativo 

Narrador em 1ª pessoa: Narrador-personagem. A narrativa é vista de dentro para fora, de acordo com as 

perspectivas do personagem que é caracterizado, também, por meio das relações que faz, da linguagem que 

usa e de suas experiências. 

 

Narrador em 3ª pessoa: Narrador-observador. Ele conhece todos os elementos da narrativa, dominando e 

controlando o modo de pensar dos personagens. Não há reconhecimento nem revelação de todo o ambiente 

por parte de quem narra e isso mantém o mistério e dá um certo limite ao leitor, além de não se intrometer 

muito na história. 

 

Tipos de discurso 

Discurso direto: dá voz à personagem. Confere mais rapidez e dinamismo à narrativa. Possui enunciado em 

1ª ou 2ª pessoa. 

 

Exemplo: 

“- Por que veio tão tarde? perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim, em Santa Teresa. 

– Depois do almoço, que acabou às duas horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, 

continuou Rubião, vendo o relógio; são quatro horas e meia. 

– Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia, em ar de censura.” 

 “Quincas Borba” de Machado de Assis 
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Discurso indireto: A fala do personagem passa a ter a voz do narrador. É ele quem reproduz a fala do 

personagem. Possui enunciado em 3ª pessoa. 

 

Exemplo: 

“Fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama, e, pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem 

relógio e mesmo se o tivesse não poderia consultá-la à fraca luz da masmorra, imaginava podiam ser onze 

horas.” 

 “Triste Fim de Policarpo Quaresma” de Lima Barreto  

 

Discurso indireto livre: Há a mescla das vozes do personagem e do narrador, o que pode ocasionar certa 

confusão ao leitor. 

 

Exemplo: 

“O marquês e D. Diogo, sentados no mesmo sofá, um com a sua chazada de inválido, outro com um copo de 

St. Emilion, a que aspirava o bouquet, falavam também de Gambetta. O marquês gostava de Gambetta: fora 

o único que durante a guerra mostrara ventas de homem; lá que tivesse «comido» ou que «quisesse comer» 

como diziam – não sabia nem lhe importava. Mas era teso! E o Sr. Grevy também lhe parecia um cidadão 

sério, ótimo para chefe de Estado…” 

 “Os Maias” de Eça de Queirós  

O enredo 

É o conjunto de fatos que se desenrola na história, os acontecimentos, intrigas, encontros. O enredo é a própria 

narrativa. Em sua estrutura lógica podemos identificar: 

a) Situação inicial: Começo da história e apresentação dos personagens e suas características, espaço e 

tempo.  

b) Complicação: Ruptura do equilíbrio inicial, surgimento do conflito e encadeamento dos fatos da narrativa.  

c) Clímax: Ponto alto do conflito, resultante dos encontro de vários conflitos entre as personagens.  

d) Desfecho: Solução final dos conflitos. Assim como na situação inicial, há novamente um equilíbrio no 

texto.  

 

O tempo 

Responsável pelo ritmo rápido ou lento da narrativa. Podemos ter dois tipos de tempo: o cronológico 

(passagem normal do tempo) e o psicológico (narrativa reflexiva, por dentro da subjetividade do narrador.  
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O espaço 

O espaço pode ser real ou virtual. O espaço é classificado como real quando está no mundo que nós 

conhecemos. Podemos pensar também que, por exemplo, o mundo dos elfos é real dentro do contexto em 

que está inserido, pois os eventos da sua história acontecem nele. O espaço psicológico (ou de fuga) é aquele 

que modifica a realidade do que é narrado, ou seja, são espaços fora da realidade mais palpável: fantasias, 

sonhos, imaginação. Observe o conto abaixo:  

  

A velhinha contrabandista 

  Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na 

lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega - tudo malandro velho - começou a 

desconfiar da velhinha. 

Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A 

velhinha parou e então o fiscal perguntou assim pra ela: 

- Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás. Que diabo a 

senhora leva nesse saco? 

A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros, que ela adquirira no odontólogo, 

e respondeu: 

- É areia! 

Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta 

para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, 

ordenou à velhinha fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás. 

Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com 

moamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o 

fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai! O 

fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido o fiscal interceptou a velhinha e, todas as vezes, o 

que ela levava no saco era areia. 

Diz que foi aí que o fiscal se chateou: 

- Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com quarenta anos de serviço. Manjo essa coisa de 

contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. 

- Mas no saco só tem areia! - insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o fiscal propôs: 

- Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a 

ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os 

dias? 

- O senhor promete que não "espáia"? - quis saber a velhinha. 

- Juro - respondeu o fiscal. 

- É lambreta. 

 Stanislaw Ponte Preta. Para gostar de ler, vol. 8. São Paulo, Ed. Ática, 1997 
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Descrição 

A descrição é um tipo textual que tem por objetivo descrever, ou melhor, fazer um retrato verbal de pessoas, 

objetos, cenas ou ambientes. Entretanto, é muito difícil encontrar um texto exclusivamente descritivo e o que 

ocorre são trechos descritivos no meio de textos narrativos. Para diferenciar os dois tipos de texto, deve-se 

perceber o caráter estático do texto descritivo enquanto o narrativo possui uma sequência de episódios.  

Nos textos descritivos há predomínio de adjetivos, frases nominais, períodos curtos e verbos de ligação que 

visam retratar em detalhes um ambiente, um personagem, um objeto etc. Além disso, a visão particular de um 

personagem também pode ser característica da descrição, que pode ser feita em primeira ou terceira pessoa. 

Se em primeira pessoa, é evidente que o personagem participa da história; se em terceira pessoa, o narrador 

descreve. Observe o fragmento narrativo com traços de descrição:  

 

 Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios 

de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O 

favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. 

Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua 

guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que 

vestia a terra com as primeiras águas.  

Alencar, José de. Iracema: lenda do Ceará - São Paulo: Via Leitura, 2016.  

 

Texto argumentativo  

O texto argumentativo é aquele em que defendemos um ponto de vista com o objetivo de convencer, persuadir 

ou influenciar o leitor ou ouvinte. Esse convencimento é feito mediante a apresentação de razões, em face da 

evidência das provas com base em um raciocínio coerente e consistente.  

Para que o leitor seja convencido de uma ideia, ela deve ser construída por meio de evidências. Ela pode ser 

comprovada por meio de exemplos, ilustrações, dados estatísticos, argumentos de autoridade, entre outros. 

A evidência é o elemento mais importante da argumentação, pois toda argumentação consiste em uma 

declaração seguida da prova.  Observe o texto abaixo:  

 

Até então, nunca tinha acreditado na afirmação sofrer é crescer. Afinal, atingir a maioridade sempre significou 

liberdade, ou seja, fazer tudo o que era proibido na adolescência. Ao pisar fora do território familiar, me deparei 

com as vantagens e as desvantagens de viver só. Tarefas domésticas como lavar a roupa, passar, fazer 

supermercado e cozinhar ganharam prioridade. Anos depois, quando fui estudar na Inglaterra, lembro da cena 

de um garoto de 17 anos, numa lavanderia, colocando duas enormes trouxas de roupa em três máquinas de 

lavar. Meias, toalhas e panos de prato dividiram a mesma água e o mesmo sabão em pó. O resultado foi 

catastrófico: peças esverdeadas e a certeza de que manter a roupa limpa, passada e sem manchas não é 

fácil. 
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Em diversos países, sair de casa jovem é um rito de passagem natural para a vida adulta. Uma espécie de 

serviço militar obrigatório para deixar de lado a dependência doméstica e provar que é possível se virar 

sozinho. Nos Estados Unidos, alguns estudantes preferem morar em alojamentos universitários mesmo 

quando a casa dos pais está localizada na mesma cidade. Além de ser encarado como uma forma de 

aproveitar ainda mais os anos da universidade, há uma certa pressão familiar para que os filhos cortem logo 

o cordão umbilical com os pais. 

(...)  

No Brasil, as condições econômicas tornam o ato de sair de casa um privilégio. Mas é claro que essa não é a 

única razão para ver tantos jovens de classe média – muitos deles com mais de 30 anos – protegidos no 

ninho dos pais. Além das diferenças culturais, há uma certa mentalidade que não estimula a autonomia dos 

jovens no país. Talvez o traço mais visível dessa mentalidade seja a resistência que os jovens brasileiros têm 

para aceitar trabalhos considerados “menos nobres”. É incrível como, por aqui, tarefas como trabalhar em 

fast-foods, servir mesas em restaurantes e carregar malas em hotéis são vistas com menosprezo. Os pais 

também são culpados disso. Preferem ver os filhos fazendo nada sob suas asas a tê-los exercendo uma 

atividade “não tão nobre” como primeiro emprego. Em vez de se orgulharem de vê-los batalhando seu espaço 

no mercado de trabalho, ficam preocupados com o que as outras famílias vão pensar – como se eles não 

fossem capazes de sustentar sua prole. 

É bem provável que esse comportamento típico da classe média brasileira seja uma herança da velha 

mentalidade da casa grande nas antigas fazendas, quando as famílias abastadas preparavam os seus filhos 

para se tornarem bacharéis e deixavam para os escravos todas as outras tarefas. 

Disponível em: <http://super.abril.com.br/cultura/ja-para-fora-de-casa/>. 

 

Texto injuntivo  

O texto injuntivo (ou instrucional) é aquele que explica sobre algo para o leitor para a realização de uma ação. 

Sua função é instruir para que ele seja capaz de realizar uma atividade. São exemplos desse tipo textual, os 

gêneros: receita médica, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, entre outros. Além disso, 

uma das características do texto instrucional é a utilização de verbos no modo imperativo para configurar 

“ordem” sobre o procedimento a ser realizado.  

Veja o exemplo abaixo:  
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Texto expositivo 

Comumente, o texto expositivo circular muito nas esferas acadêmicas e escolares: seminários, resumos, 

artigos acadêmicos, congressos, conferências, palestras, colóquios, entrevistas etc.  

No texto expositivo, o objetivo central do locutor (emissor) é explicar ou expor determinado assunto, a partir 

de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação, enumeração. 

Veja um exemplo abaixo: 

 

Entrevista 

“Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector? 

É um nome latino, não é? Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há 

gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, rolando, rolando, perdendo algumas 

sílabas e foi formando outra coisa que parece “Lis” e “peito”, em latim. É um nome que quando escrevi meu 

primeiro livro, Sérgio Milliet (eu era completamente desconhecida, é claro) diz assim: “Essa escritora de nome 

desagradável, certamente um pseudônimo…”. Não era, era meu nome mesmo. 

Você chegou a conhecer o Sérgio Milliet pessoalmente? 

Nunca. Porque eu publiquei o meu livro e fui embora do Brasil, porque eu me casei com um diplomata 

brasileiro, de modo que não conheci as pessoas que escreveram sobre mim. 

Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? 

Representações de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava era para coisas do espírito. 

Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? 
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Eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. 

Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho outra irmã, chamada Tânia Kaufman, que 

escreve livros técnicos. 

Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? 

Não, eu soube há poucos meses. Soube através de uma tia: “Sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia 

poesias?” Eu fiquei boba… 

Nas raras entrevistas que você tem concedido surge, quase que necessariamente, a pergunta de como você 

começou a escrever e quando? 

Antes de sete anos eu já fabulava, já inventava histórias, por exemplo, inventei uma história que não acabava 

nunca. Quando comecei a ler comecei a escrever também. Pequenas histórias. 

Trecho da última entrevista com a escritora Clarice Lispector, concedida em 1977, ao repórter Júlio Lerner, da TV Cultura.  
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Exercícios 

 

1. “Quem um dia irá dizer que existe razão 

Nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer 

Que não existe razão? 

Eduardo abriu os olhos mas não quis se levantar 

Ficou deitado e viu que horas eram 

Enquanto Mônica tomava um conhaque 

No outro canto da cidade 

Como eles disseram 

Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer 

E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer  

Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse 

– Tem uma festa legal e a gente quer se divertir (…)”. 

Eduardo e Mônica. RUSSO, Renato. In: Legião Urbana – Dois. EMI, 1986. 

 

Sobre o tipo de narrador presente na música Eduardo e Mônica, é correto afirmar que se trata de um: 

a) Narrador personagem, pois, além de narrar os fatos, verídicos ou não, faz parte da história contada, 
sendo assim, personagem dela. Esse tipo de personagem apresenta uma visão limitada dos fatos, 
já que a narrativa é conduzida sob seu ponto de vista. 

b) Narrador testemunha, pois é uma das personagens que vivem a história contada, mas não é uma 
personagem principal. 

c) Narrador onisciente, pois sabe de tudo o que acontece na narrativa, seus aspectos e o 
comportamento das personagens, podendo, inclusive, descrever situações simultâneas, embora 
essas ocorram em lugares diferentes. 

d) Narrador observador, pois presencia a história, mas diferentemente do que acontece com o 
narrador onisciente, não tem controle e visão sobre todas as ações e personagens, confere os 
fatos, mas apenas de um ângulo. 

e) Narrador onisciente neutro, pois relata os fatos e descreve as personagens, no entanto, não tenta 
influenciar o leitor com opiniões a respeito das personagens, falando apenas sobre os fatos 
indispensáveis para a compreensão da leitura. 
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2. O trecho abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. 

 

Botafogo etc. 

"Beiramarávamos em auto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol. 

Losangos tênues de ouro bandeiranacionalizavam os verdes montes interiores. No outro lado azul da 

baía a Serra dos Órgãos serrava. Barcos. E o passado voltava na brisa de baforadas gostosas. Rolah ia 

vinha derrapava em túneis. 

 

Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite varada pelas frestas da cidade.  

Didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem ser compostos 

de descrição, narração e dissertação; no entanto é difícil encontrar-se um trecho que seja só descritivo, 

apenas narrativo, somente dissertativo. 

   

Levando-se em conta tal afirmação, selecione uma das alternativas abaixo para classificar o texto de 

Oswald de Andrade: 

a) Narrativo-descritivo, com predominância do descritivo. 

b) Dissertativo-descritivo, com predominância do dissertativo. 

c) Descritivo-narrativo, com predominância do narrativo. 

d) Descritivo-dissertativo, com predominância do dissertativo. 

e) Narrativo-dissertativo, com predominância do narrativo. 
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3. Transtorno do comer compulsivo 

O transtorno do comer compulsivo vem sendo reconhecido, nos últimos anos, como uma síndrome 

caracterizada por episódios de ingestão exagerada e compulsiva de alimentos, porém, diferentemente 

da bulimia nervosa, essas pessoas não tentam evitar ganho de peso com os métodos compensatórios. 

Os episódios vêm acompanhados de uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer, 

sentimentos de culpa e de vergonha. Muitas pessoas com essa síndrome são obesas, apresentando 

uma história de variação de peso, pois a comida é usada para lidar com problemas psicológicos. O 

transtorno do comer compulsivo é encontrado em cerca de 2% da população em geral, mais 

frequentemente acometendo mulheres entre 20 e 30 anos de idade. 

Pesquisas demonstram que 30% das pessoas que procuram tratamento para obesidade ou para perda 

de peso são portadoras de transtorno do comer compulsivo. 

Disponível em: <http://www.abcdasaude.com.br>. Acesso em: 1 maio 2009 (adaptado). 

 

Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a finalidade de 

a) descrever e fornecer orientações sobre a síndrome da compulsão alimentícia. 

b) narrar a vida das pessoas que têm o transtorno do comer compulsivo. 

c) aconselhar as pessoas obesas a perder peso com métodos simples. 

d) expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação. 

e) encaminhar as pessoas para a mudança de hábitos alimentícios. 

  

http://www.abcdasaude.com.br/
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4. Leia o fragmento do conto “A causa secreta”, de Machado de Assis: 

“Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos 

nas algibeiras das calças, e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se 

devagar, e tinham a expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida; uma tira estreita de barba, por 

baixo do queixo, e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria quarenta anos. De quando em 

quando, voltava-se para o estudante, e perguntava alguma coisa acerca do ferido; mas tornava logo a 

olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa 

ao mesmo tempo que de curiosidade; não podia negar que estava assistindo a um ato de rara 

dedicação, e se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como 

um poço de mistérios”. 

MACHADO DE ASSIS. A causa secreta. In: Machado de Assis – obra completa. v.2. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

1986. p. 513. 

 

A partir da análise do trecho do conto, podemos dizer que o texto classifica-se como 

a) Um texto de relato, pois transmite os fatos acontecidos com foco no acontecimento; 

b) Um texto narrativo, seu material é o fato e a ação que envolve os personagens; 

c) Um texto dissertativo, cuja principal intenção é a exposição de opiniões com a intenção de 

persuadir o leitor; 

d) Um texto narrativo-descritivo, pois é predominantemente narrativo com passagens descritivas; 

e) Um texto do tipo carta argumentativa, muito comum em jornais e revistas. Apresenta argumentos 

incisivos com intenção de influenciar ou rebater a opinião de outros leitores. 
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5. Considere o texto: 

"O incidente que se vai narrar, e de que Antares foi teatro na sexta-feira 13 de dezembro do ano de 1963, 

tornou essa localidade conhecida e de certo modo famosa da noite para o dia. (...) Bem, mas não 

convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial 

quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara 

do palco, do cenário e principalmente dos personagens principais, bem como da comparsaria, desse 

drama talvez inédito nos anais da espécie humana.” 

(Fragmento do livro Incidente em Antares, de Érico Veríssimo) 

 

Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima: 

a) O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. 

b) É um narrador introspectivo, que relata experiências que aconteceram no passado, em 1963. 

c) Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que 

aconteceu com x ou y em tal lugar ou tal hora. 

d) Fala de maneira exemplar ao leitor porque considera sua visão a mais correta. 

e) É um narrador neutro, que não deixa o leitor perceber sua presença. 
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6.  

 

 

Assinale a alternativa em que o diálogo do primeiro quadrinho tem expressão adequada em discurso 

indireto, dando sequência à frase abaixo.  

Indagada sobre o segredo de um casamento duradouro, a velha senhora respondeu à jovem secretária  

a) isso: fosse você mesma, tivesse seus próprios interesses, desse espaço ao outro e ficando fora 

do caminho.  

b) o seguinte: seja você mesma, tivesse seus próprios interesses, desse espaço ao outro e fique fora 

do caminho. 

c) que fosse ela mesma, tivesse seus próprios interesses, desse espaço ao outro e ficasse fora do 

caminho.  

d) que: seja você mesma, tenha seus próprios interesses, dê espaço ao outro e fique fora do caminho.  

e) que fora ela mesma, tenha seus próprios interesses, desse espaço ao outro e ficasse fora do 

caminho.  
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7. Autorretrato falado 

Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 

Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 

Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 

aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 

entre pedras e lagartos. 

Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto  

meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou  

abençoado a garças. 

Me procurei a vida inteira e não me achei — pelo que 

fui salvo. 

Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 

Os bois me recriam.  

Agora eu sou tão ocaso! 

Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço 

 coisas inúteis. 

No meu morrer tem uma dor de árvore. 

Manoel de Barros 

Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre 

dominante. O poema de Manoel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um 

outro gênero. Qual? 

a) Gênero épico. 

b) Gênero poético. 

c) Gênero elegíaco. 

d) Gênero dramático. 

e) Gênero narrativo. 
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8. Analise os fragmentos a seguir e assinale a alternativa que indique as tipologias textuais às quais eles 

pertencem: 

 

Texto I 

“Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o 

passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada, 

ainda úmida de chuva, e descansou na pedra o cachimbo. Dois ou três passantes rodearam-no e 

indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor 

gordo, de branco, sugeriu que devia sofrer de ataque (...)”.  

Dalton Trevisan – Uma vela para Dario. 

Texto II 

“Era um homem alto, robusto, muito forte, que caminhava lentamente, como se precisasse fazer 

esforço para movimentar seu corpo gigantesco. Tinha, em contrapartida, uma cara de menino, que a 

expressão alegre acentuava ainda mais.” 

 

Texto III 

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). 
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Texto IV 

Modo de preparo: 

1. Bata no liquidificador primeiro a cenoura com os ovos e o óleo, acrescente o açúcar e bata por 5 

minutos; 

2. Depois, numa tigela ou na batedeira, coloque o restante dos ingredientes, misturando tudo, menos 

o fermento; 

3. Esse é misturado lentamente com uma colher; 

4. Asse em forno preaquecido (180° C) por 40 minutos. 

a) narração – descrição – dissertação – prescrição. 

b) descrição – narração – dissertação – prescrição. 

c) dissertação – prescrição – descrição – narração. 

d) prescrição – descrição – dissertação – narração. 
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9.  

 

 

Não, aquela fonte de luz tinha uma propagação trêmula, uma claridade branca e seca, uma temperatura 

pouco elevada e um brilho de fato maior que o da Lua, evidenciando uma origem elétrica. (l. 19-21) 

A passagem transcrita acima revela uma característica na descrição do cenário que pode ser definida 

como: 

a) exemplificação do tema do diálogo entre personagens 

b) intensificação do envolvimento do narrador com a cena 

c) contraposição com os aspectos visuais relativos à paisagem 

d) enumeração de elementos díspares na composição do espaço 
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10. A chamada Lei do Agrotóxico (n° 7.802, de 11/06/89) determina que os rótulos dos produtos não 

contenham afirmações ou imagens que possam induzir o usuário ao erro quanto a sua natureza, 

composição, segurança, eficácia e uso. Também proíbe declarações sobre a inocuidade, tais como 

"seguro", “não venenoso", “não tóxico”, mesmo que complementadas por afirmações do tipo “quando 

utilizado segundo as instruções”. Em face das proibições da Lei, a compreensão da frase: “Cuidado, 

este produto pode ser tóxico” 

a) precisa levar em consideração que a condição suficiente para que um produto possa ser tóxico é 

sua ingestão, inalação ou contato com a pele e não sua composição. 

b) exige cautela, pois a expressão “pode ser” pressupõe “pode não ser”, permitindo a interpretação 

de que se trata de um produto “seguro", “não venenoso”, “não tóxico". 

c) precisa levar em consideração que a expressão “pode ser” elimina o sentido de “pode não ser”, 

consistindo em um alerta ao usuário sobre a inocuidade dos produtos. 

d) exige admitir que a condição necessária para que um produto seja tóxico é a sua composição, 

induzindo o usuário a erro quanto à inocuidade e ao mau uso dos produtos. 

e) precisa ser complementada com a consideração de que a segurança no manuseio dos agrotóxicos 

elimina sua toxicidade, bem como eventuais riscos de intoxicação. 
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Gabarito 

 

1. A 

Narrador personagem, pois há traços de emoção por parte de quem narra, mostrando ao leitor seu ponto 

de vista sobre os fatos. 

 

2. A 

O fragmento narra uma situação, mas há predominância de elementos descritivos (Ex.: “Copacabana era 

um veludo arrepiado na luminosa noite varada pelas frestas da cidade.”). 

 

3. D 

O texto apenas expõe estatísticas e dados descritivos sobre o transtorno. Dessa forma, configura-se um 

texto expositivo. 

 

4. D 

O fragmento do texto de Machado de Assis apresenta passagens descritivas em que o narrador busca 

caracterizar as personagens e o espaço. 

 

5. C 

O relato do narrador se da de maneira objetiva e imparcial, como está esclarecido no próprio fragmento 

(“Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível,...”). 

 

6. C 

Na transposição do discurso direto para o indireto (3ª pessoa) o tempo verbal adequado é o pretérito do 

subjuntivo (indicado pela alternativa C). 

 

7. E 

É possível perceber no poema de Manoel de Barros traços narrativos, como por exemplo: apresenta os 

fatos numa sequência temporal; conta uma história. Além disso, não apresenta ritmo marcado nem 

rimas, aproximando-se da fala. 

 

8. A 

I. Predominam elementos narrativos; II. Predominam elementos descritivos, como adjetivos; III. 

Predomina o caráter objetivo, típico da dissertação; IV. Texto injuntivo, que caracteriza uma prescrição. 

 

9. B 

A descrição presente no fragmento destacado revela o envolvimento entre o narrador e a cena narrada, 

principalmente por conta da marca de interlocução (“Não”), que demonstra o envolvimento do narrador 

ao rejeitar uma descrição anterior. 

 

10. B 

De acordo com a lei, deve haver cuidado com o modo como as mensagens estão colocadas nos rótulos, 

para que não haja má interpretação por parte do consumidor. Esse fato se aplica à frase em questão, 

pois “pode ser” implica o fato de que pode, muitas vezes, ser interpretado, também, como “pode não ser”. 
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Propriedades químicas dos compostos orgânicos (acidez e basicidade) 

 

Resumo 

 

Teorias sobre ácidos e bases  

1ª teoria - Teoria de Arrhenius: Substâncias neutras dissolvidas em água formam espécies carregadas ou íons 

através de dissociação iônica ou ionização em solução.  

Ácido ⇨ substância que se ioniza para produzir prótons (íons H+ ) quando dissolvida em água. 

 

HA(aq) ⇆   H+(aq) +    A-(aq) 

                                                                        Ácido       próton       ânion 

 

Base ⇨ substância que se ioniza para produzir íons hidróxido (íons OH- ) quando dissolvida em água. 

 

M(OH)(aq) ⇆    M+(aq)    +      OH-(aq) 

                                                                   Base                 cátion       íon hidróxido 

 

2ª teoria - Teoria de Bronsted-Lowry: Um ácido é uma espécie que tem tendência a perder/doar um H+ e uma 

base é uma espécie que tem a tendência a receber um H+ . 

 

                                              HCl       +     H2O     ⇆           Cl
-
              +           H3O+     

                                   Ácido               base               base conjugada         ácido conjugado 

 

Observe que o que antes era ácido doou um H+ e se tornou uma espécie que pode receber um hidrogênio, 

chamamos essa espécie de base conjugada do ácido de origem. A mesma coisa acontece com a água que faz 

o papel da base nesse reação. 

 

3ª teoria – Teoria de Lewis:  

Ácido - São compostos capazes de receber par de elétrons. 

Bases - São compostos capazes de ceder par de elétrons. 

 

NH3 possui N que possui par de elétrons livre para ceder. 

H2O possui H que é capaz de receber o par de elétrons livre do N. 
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Caráter ácido  
Propriedades químicas de ácidos carboxílicos 

Os ácidos carboxílicos, quando em solução aquosa, se ionizam, originando íons H+(prótons) ou H3O+(íon 

hidrônio), portanto, segundo a teoria de Arrhenius são considerados ácidos. Genericamente e de maneira 

simplificada, temos: 

 

 

Embora todos os ácidos carboxílicos sofram ionização, ela não ocorre na mesma intensidade em todos os 

compostos. Essa ionização está relacionada aos grupos ligados à carboxila:   

 

Esses grupos podem ser de dois tipos:  

a) aqueles que aumentam a acidez.  

Ex: halogênios (F, Cl, Br, I); NO2; OH etc. 

  

b) aqueles que diminuem a acidez.  

Ex: H3C ; C2H5 etc.  

 

Isso corre quando átomos de diferentes eletronegatividades se encontram ligados ou bem perto no composto. 

O átomo mais eletronegativo tem a tendência de trazer os elétrons para perto dele, criando assim um dipolo. 

Esse dipolo pode ter um efeito estabilizante na molécula, pois ele “alivia” a carga excessiva em algumas 

ocasiões, acomodando melhor as cargas. Chamamos isso de efeito indutivo. 

Isso pode ser verificado a partir da análise de alguns ácidos com substituintes diferentes e suas respectivas 

constantes de ionização, os quais são dados a seguir: 

 

 

 

Obs1: Quanto maior a constante de ionização (Ki), mais ionizado estará o ácido. Assim, entre os ácidos 

apresentados, temos em ordem crescente de força de acidez: 
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Obs2: O ácido pícrico é um ácido orgânico diferenciado, pois seus grupo nitro ligados a função fenol implicam 

o efeito indutivo, puxando os elétrons das ligações pi do anel aromático, deixando o H da hidroxila mais 

suscetível a sair. Esse ácido tem a acidez comparada dos ácidos inorgânicos apesar de ser uma molécula 

orgânica. Veja a fórmula do ácido pícrico abaixo. 

 

 

Ácido propanóico  < Ácido acético < Ácido monocloroacético < Ácido tricloroacético < Ácido pícrico 

 

Acidez na química orgânica Além dos ácidos carboxílicos, na Química Orgânica existem outros compostos que 

se ionizam, liberando H+: 

 

 

 

Obs: Alcinos verdadeiros são estruturas com ligação tripla onde essa instauração acontece no carbono da 

ponta da cadeia, ex:  H – C ≡ C – H. São substâncias que não são ácidas em água, então para liberar seu 

hidrogênio é necessário reagir com sódio metálico. 

 

Analisando suas constantes de ionização (Ki) podemos comparar o caráter ácido das funções: 

 

Alcinos verdadeiros < Álcool < Água < Fenol < Ácido carboxílico < Ácido pícrico < Ácidos inorgânicos 

Exemplo: 
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Caráter básico 
Uma das principais características das aminas é o seu caráter básico por conta do par de elétrons livre(não 

ligante – Teoria de Lewis) existente no nitrogênio. Qualquer tipo de amina (primária, secundária e terciária) e a 

amônia reagem com a água e com os ácidos de forma semelhante: 

 

 

 

As aminas são consideradas as bases orgânicas, portanto, as substâncias que apresentarem grupo amina (NH2, 

NH ou N ) têm certo caráter básico. Um tipo de substância essencial à vida e que apresenta o grupo amina em 

sua estrutura são os aminoácidos (aa). Os mais importantes são os α(alfa)-aminoácidos, por serem os 

responsáveis pela síntese de proteínas: 

 

 

Como os aminoácidos apresentam dois grupos distintos(um com característica básica e outro ácida) 

chamamos essas substâncias de ANFÓTERAS por poderem reagir tanto com ácidos quanto com bases. 

Força decrescente das bases orgânicas: 

 

Secundária > primária > terciária > amônia > amina aromática > amina com dois anéis aromáticos 

                                                      

R2NH > RNH2 > R3NH2 > NH3 > ArNH2 > Ar2NH 
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Exercícios 

 

1. A iboga é uma misteriosa raiz africana à qual se atribuem fortes propriedades terapêuticas. Trata-se de 

uma raiz subterrânea que chega a atingir 1,50 m  de altura, pertencente ao gênero Tabernanthe, 

composto por várias espécies. A que tem mais interessado a medicina ocidental é a Tabernanthe iboga, 

encontrada sobretudo na região dos Camarões, Gabão, República Central Africana, Congo, República 

Democrática do Congo, Angola e Guinea Equatorial.  
Disponível em: <http://www.jornalgrandebahia.com.br/2013/10/tratamento-de-toxicodependencia-a-ibogaina.html.> Acesso 

em: 26 de janeiro de 2016. 

A ibugaína é extraída dessa raiz e tem fórmula estrutural 

 

A partir da análise de sua estrutura, verifica-se que a ibogaína possui fórmula molecular  

a) 19 24 2C H N O  e possui caráter básico.    

b) 19 23 2C H N O  e possui caráter ácido.    

c) 20 26 2C H N O  e possui caráter alcalino.    

d) 20 24 2C H N O  e possui caráter adstringente.    

e) 20 24 2C H N O  e possui caráter ácido.    

 

 

2. Entre os principais compostos da função dos ácidos carboxílicos utilizados no cotidiano temos o ácido 

metanoico, mais conhecido como ácido fórmico, e o ácido etanoico ou ácido acético. O ácido fórmico é 

assim chamado porque foi obtido pela primeira vez através da destilação de formigas vermelhas. Esse 

ácido é o principal responsável pela dor intensa e coceira sentida na picada desse inseto. O ácido acético 

é o principal constituinte do vinagre, que é usado em temperos na cozinha, em limpezas e na preparação 

de perfumes, corantes, seda artificial e acetona. 
Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/quimica/os-acidos-carboxilicos.htm>. 

 

Acerca desses dois compostos, é correto afirmar que  

a) não se dissolvem em água.    

b) ambos possuem o mesmo ponto de ebulição.    

c) o ácido acético possui ponto de ebulição menor.    

d) o ácido acético é menos ácido que o ácido fórmico.    

e) Ambos possuem caráter básico. 
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3. O ácido tricloroacético é uma substância aquosa com grande poder cauterizante e muito utilizado no 

tratamento de feridas, em doenças de pele, calos, verrugas, entre outros males. Seu caráter ácido é maior 

que o do ácido acético. Essa diferença pode ser explicada pelo  

a) elevado grau de ionização do H+  no ácido acético, que disponibiliza mais esse íon para a solução.    

b) valor da constante ácida (Ka) do ácido acético ser maior do que a constante ácida (Ka) do ácido 

tricloroacético.    

c) efeito que os átomos de cloro exercem na estrutura do ácido tricloroacético.    

d) número de átomos de cloro na estrutura do tricloroacético, que fixa melhor o hidrogênio ionizável, 

aumentando a acidez.    

e) O ácido tricloroacético possui alto caráter básico 

 

 

4. Considere as estruturas dos hidrocarbonetos e os seus respectivos pKas. 
 

 

 

Em relação à acidez e a basicidade relativa dos hidrocarbonetos e de seus íons, e CORRETO o que se 

afirma em  

a) Os prótons do etano, H ,+  são os de menor acidez.    

b) O etino é o hidrocarboneto de menor acidez.    

c) O íon carbânio do eteno é o de maior basicidade.    

d) O ânion 2H C CH−=  é a base conjugada do etino.    

e) O etano é o mais ácido entre as substanciadas dadas. 

 

 

5. Assinale a opção que apresenta o ácido mais forte, considerando que todos se encontram nas mesmas 
condições de concentração, temperatura e pressão.  

a) CH3COOH     

b) CH3CH2COOH    

c) (CH3)3CCOOH     

d) CℓCH2COOH    

e) Cℓ3CCOOH    
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6. As estruturas a seguir referem-se às bases orto, meta e para-hidroxianilina: 
 

 

 

Considerando as estruturas acima e os valores de pKa de seus ácidos conjugados, 2-hidroxianilina (4,72); 

3-hidroxianilina (4,17) e 4-hidroxianilina (5,47), é correto afirmar que  

a) a basicidade não sofre influência da simetria molecular.    

b) o ácido conjugado de orto-hidroxianilina é o mais forte.    

c) o grupo hidroxila confere maior caráter básico às bases.    

d) a para-hidroxianilina é a mais forte de todas as bases.    

e) Ambas as moléculas possuem alto caráter ácido. 

 

 

7. Considere os seguintes compostos orgânicos: 
 

I. 3 2CH CH OH  

II. 3CH COOH  

III. 3 2CH CH COOH  

IV. 3 2 2CH CH NH  

V. 

 

 

O composto orgânico que apresenta maior caráter básico está representado em:  

a) I.     

b) II.    

c) III.    

d) IV.    

e) V.    
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8. Fatos experimentais mostram que a força de um ácido aumenta com: 

• a diminuição de sua cadeia carbônica; 

• a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de halogênio; 

• o aumento da eletronegatividade do halogênio; 

• a proximidade do átomo do halogênio em relação à carboxila; 

• o aumento do número de hidrogênios substituídos. 
Usando as informações acima, coloque os ácidos listados a seguir na ordem de suas forças, numerando-

os de 1 a 5, considerando o de número 5 o mais forte e o de número 1 o mais fraco. 

(     ) ácido 3-bromo-hexanoico   

(     ) ácido 2,3-diclorobutanoico   

(     ) ácido 2-cloropentanoico   

(     ) ácido heptanoico 

(     ) ácido tricloacético 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

a) 5, 2, 3, 1, 4.    

b) 2, 4, 3, 1, 5. 

c) 5, 2, 3, 4, 1.    

d) 2, 5, 3, 1, 4.    

e) 2, 4, 1, 3, 5. 

 

 

9. Sobre os compostos A, B  e C  são fornecidas as seguintes afirmações. 

3

2

2

A CH COOH

B C CH COOH

C C CHCOOH

=

=

=

 

I. O composto A  tem maior caráter ácido do que o composto B,  ou seja, A  é um ácido mais forte do 

que B.  

II. O valor de aK  (constante de equilíbrio do ácido ou constante de ionização), em meio aquoso, a 

25 C,  é maior no composto C  do que no composto A.  

III. Todos esses compostos, ao reagirem com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, produzem 
os carboxilatos correspondentes.  

IV. Todos esses compostos apresentam, em meio aquoso, a 25 C,  o mesmo valor de aK ,  porque 

todos são da mesma função orgânica. 

Está correto apenas o que se afirma em:   

a) I.    

b) II.    

c) II e III.    

d) III e IV.    

e) I e IV.     
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10. Em pesquisas recentes, zonas do cérebro se mostraram mais ativadas em pessoas apaixonadas. São 

zonas ricas em dopamina e endorfina. São neurotransmissores, sendo que a endorfina tem efeito 

semelhante ao da morfina. Estimulam os circuitos de recompensa, os mesmos que nos proporcionam 

prazer em comer quando sentimos fome, e em beber quando temos sede. Estar em contato com a alma 

gêmea, mesmo que por telefone ou e-mail, resultará na liberação de mais endorfina e dopamina, ou seja, 

de mais e mais prazer (Superinteressante, 2006).  

 

 

Observando as estruturas da dopamina e da morfina, pode-se afirmar que  

a) são quirais.    

b) são aminas primárias.    

c) são amidas primárias.    

d) apresentam propriedades alcalinas.    

e) apresentam o mesmo percentual de nitrogênio.    
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Gabarito 

 

1. C 

A ibogaína possui fórmula molecular 20 26 2C H N O  e possui caráter alcalino devido à presença de dois 

átomos de nitrogênio em sua estrutura. 

   

 

2. D 

Numa série, com a elevação do número de átomos de carbono na cadeia carbônica de um ácido carboxílico, 

ocorre a diminuição da acidez. 

Conclusão: o ácido etanoico (2 carbonos) é mais fraco do que o ácido metanoico (1 carbono).   

 

3. C 

Quanto maior a quantidade de átomos de cloro ligados ao carbono ligado à carboxila, mais os elétrons das 

ligações covalentes são atraídos na direção deles “enfraquecendo” o átomo de oxigênio da hidroxila que 

fica “positivado” e consequentemente libera o hidrogênio com mais facilidade, ou seja, a força ácida 

aumenta. 

   

 

4. A 

a) Correta. Quanto maior o valor de pKa menor será a acidez do composto. 

b) Incorreta. Pelo valor de pKa o etino possui a maior acidez entre os 3 compostos. 

c) Incorreta. Como o hidrocarboneto de menor acidez é o etano, seu íon carbânion será o de maior 

basicidade. 

d) Incorreta. O ânion HC C ,−  será a base conjugada do etino.   
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5. E 

O ácido mais forte é: 

 

Quanto maior a quantidade de átomos de cloro ligados ao carbono ligado à carboxila, mais os elétrons 

das ligações covalentes são atraídos na direção deles “enfraquecendo” o átomo de oxigênio da hidroxila 

que fica “positivado” e, consequentemente, libera o hidrogênio com mais facilidade, ou seja, a força ácida 

aumenta.   

 

6. D 

a) Incorreta. A basicidade varia para cada estrutura de simetrias diferentes ilustradas no enunciado. 

b) Incorreta. O ácido conjugado mais forte será do ácido conjugado mais fraco, no caso, a para-

hidroxianilina (pKa 5,47)=  

c) Incorreta. Não é a presença do grupo hidroxila que confere caráter básico as bases e sim seus valores 

de pKa. 

d) Correta. Pois é a que possui maior valor de pKa, pois, o ácido conjugado fraco possui uma base forte. 

se  é elevado Ka é baixa

se Ka é baixo  fraco é o composto

ácido fraco base conjugada forte

=

= +

=

   

 

7. D 
Por ser uma amina. 
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8. B 

A sequência encontrada (2, 4, 3, 1, 5). 

 

Então, 

(2) ácido 3-bromo-hexanoico   

(4) ácido 2,3-diclorobutanoico   

(3) ácido 2-cloropentanoico   

(1) ácido heptanoico 

(5) ácido tricloacético 

Sequência de cima para baixo: 2, 4, 3, 1, 5.   

 

9. C 

Análise das afirmações: 

I. Incorreta: Os compostos B  e C  têm maior caráter ácido do que o composto A  devido à presença 

do(s) átomo(s) de cloro em sua estrutura (efeito indutivo). 

II. Correta: O valor de aK  (constante de equilíbrio do ácido ou constante de ionização), em meio aquoso, 

a 25 C,  é maior no composto C  do que no composto A,  devido à presença de dois átomos de cloro 

em sua estrutura do composto C.  

III. Correta: Todos esses compostos, ao reagirem com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 

produzem os carboxilatos correspondentes:  

3 3

2 2

2 2

CH COOH NaOH HOH CH COO Na

C CH COOH NaOH HOH C CH COO Na

C CHCOOH NaOH HOH C CHCOO Na

− +

− +

− +

+ → +

+ → +

+ → +
 

IV. Incorreta: Esses compostos apresentam, em meio aquoso, a 25 C,  valores diferentes de aK ,  devido 

ao efeito indutivo gerado pela presença do(s) átomo(s) de cloro.   
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10. D 

A dopamina (amina primária) e a morfina (amina terciária) possuem a função amina que tem caráter básico, 

ou seja, estes compostos apresentam propriedades alcalinas.   
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Reação orgânica: reação de adição 

 

Resumo 

 

Nós já conhecemos, em geral, como as reações com compostos inorgânicos ocorrem, bem como os 

mecanismos que utilizam e a forma das equações que as representam. Na química orgânica, já que a variedade 

de funções existentes neste ramo é muito maior que na inorgânica, a quantidade de tipos de reação também é 

muito maior.  

Para nos ajudar a organizar esse universo de especificidades, dividiu-se as reações orgânicas em 4 TIPOS 

GERAIS, dos quais se desmembram todos os tipos mais específicos: 

• Reações de adição 

• Reações de substituição 

• Reações de eliminação 

• Reações de oxidação  

 

 

Cisão de ligações 

Em toda reação química, há um rearranjo de átomos para a formação de novos compostos a partir dos 

reagentes. Para que tal rearranjo ocorra, as ligações existentes entre eles nos compostos reagentes precisam 

ser rompidas, ao que damos o nome de cisão. Esta cisão pode ser de 2 formas possíveis: 

 

Homolítica 

• Neste caso, a quebra ocorre no meio da ligação, sendo IGUAL para ambos os átomos (por isso o prefixo 

“homo”), já que cada grupo liberado fica com um dos elétrons do par anteriormente compartilhado; 

• Estes grupos com valência livre são chamados de radicais livres, motivo pelo qual podemos chamar as 

reações com cisão homolítica de RADICALARES ou reações por VIA RADICAL LIVRE; 

• Ocorrem com catalisadores que podem ser a LUZ (λ ou hƒ), CALOR (Δ), PERÓXIDO (H2O2) ou 

CATALISADORES DE SUPERFÍCIE (Pt, Ni, Pd). 
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Heterolítica 

• Neste caso, a quebra não ocorre no meio da ligação, sendo DESIGUAL (por isso o prefixo “hetero”), já que 

um grupo liberado fica com os 2 elétrons do par anteriormente compartilhado e o outro grupo perde os 

elétrons daquela ligação; 

• Estes grupos com carga formados são ÍONS. O que tiver com falta de elétron (carga positiva) vai ser atraído, 

na formação de um novo composto, por espécies carregadas negativamente (elétrons), e por isso 

chamamo-lo de ELETRÓFILO (E+); já o que tiver com sobra de elétron (carga negativa) vai ser atraído por 

espécies carregadas positivamente (prótons, que ficam no núcleo do átomo), e por isso chamamo-lo de 

NUCLEÓFILO (Nu–); 

• Ocorrem com catalisadores que podem ser ÁCIDOS, BASES, SAIS, ÁGUA ou ÁCIDOS DE LEWIS (AlCl3, FeBr3, 

BF3). 

 

 

 

Sendo assim, as reações podem apresentar 3 diferentes MECANISMOS DE REAÇÃO: 

 

Via radicais livres → em que um radical livre ataca uma ligação covalente enfraquecida; 

 

Via reação nucleofílica → em que uma espécie nucleófila é a primeira a atacar o composto orgânico; 

 Ocorre quando o composto orgânico que sofre a reação possui carbono com carga positiva (ou seja, 

ligado a um elemento muito eletronegativo). Portanto, a ligação atacada deve ser em carbonila 

(aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres), em carbono ligado a hidroxila (álcoois) e em carbono 

ligado a halogênio (haleto orgânico). 

 

Via reação eletrofílica → em que uma espécie eletrófila é a primeira a atacar o composto orgânico. 

 Ocorre quando o composto orgânico que sofre a reação é insaturado (alcenos, alcinos, alcadienos, 

cicloalcanos e aromáticos) e a ligação atacada é justamente a dupla/tripla, pois dupla/tripla ligação é 

uma nuvem de elétrons, atraindo espécies eletrófilas. 
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Reações de Adição 
Falando de uma forma genérica, as reações de adição ocorrem quando ADICIONAMOS um reagente 

(geralmente inorgânico) a um composto orgânico, formando um único produto.  

Para que isso ocorra, é necessário sempre haver uma LIGAÇÃO ENFRAQUECIDA NO REAGENTE ORGÂNICO, a 

qual se rompe, abrindo 2 valências livres. Ao mesmo tempo, o outro reagente adicionado ao orgânico também 

sofre uma cisão, e cada uma de suas partes se liga a uma valência livre do reagente orgânico.  

Veja o caso geral abaixo, em que a ligação fraca é uma LIGAÇÃO PI: 

 

 
Importante à beça: 

Quando o composto for ALCADIENO CONJUGADO (ou seja, em que 2 ligações duplas são intercaladas por 1 

ligação simples) e participar de uma reação de adição incompleta (com 1 mol de reagente com fórmula genérica 

X2), ocorrerá a chamada REAÇÃO 1,4, através da qual o produto formado em maior proporção sempre terá uma 

ligação dupla no lugar da ligação simples que intercalava as duplas no alcadieno reagente. 

Veja: 

 

 

Agora veja outro caso geral, em que a ligação fraca é uma LIGAÇÃO TENSIONADA EM CADEIA FECHADA: 
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 OPA, tensão angular? 

Essa teoria é chamada de “Teoria das tensões de Bayer”. Entenda: todos os carbonos dos ciclanos, por serem 

compostos cíclicos com ligações simples, possuem hibridização sp³, cujos ângulos entre os pares eletrônicos 

(geralmente nas ligações) devem ser 109°28’ para haver estabilidade, devido à geometria tetraédrica. No 

entanto, compostos de cadeia fechada possuem geometria que segue o padrão dos polígonos regulares, cada 

um com seus ângulos internos.  

Exemplo: Ciclopropano → possui geometria triangular, cujos ângulos internos são 60°, valor bem distante de 

109°28’. Isso que gera uma tensão angular nessas ligações que as torna fracas, mais suscetíveis à ruptura. 

OBS: O ciclo-hexano sofre deformação em sua estrutura, adquirindo forma de bote/barco ou de cadeira, nas 

quais o ângulo, em vez de 120° (ângulo interno do hexágono), é 109°28’. Essa deformação angular compensa 

a tensão angular, e a ligação entre os átomos de carbono deixa de ser fraca. Logo, não há tensão angular em 

anéis com 6 ou mais carbonos. 

 

 

 

Hidrogenação catalítica 

• Ocorre com ADIÇÃO DE H2 ao alceno, alcino, cicloalcano ou benzeno; 

• Utiliza placa metálica de Pt, Ni ou Pd, que adsorve o H2, funcionando como CATALISADOR DE SUPERFÍCIE; 

• Só ocorre sob TEMPERATURA E PRESSÃO ELEVADA; 

• Em alceno, o produto formado é um alcano; 

 

• Em alcino, o produto formado pode ser um alceno (caso se adicione 1 mol de H2, o que configura uma 

hidrogenação PARCIAL) ou um alcano (caso se adicionem 2 mols de H2, o que configura uma 

hidrogenação TOTAL); 

 

 

 

• Em cicloalcano, o produto formado é um alcano; 

 



 
 

 

 

5 

Química 
 

Em benzeno, assim como em alceno e alcino, cada mol de H2 provoca a ruptura de 1 ligação pi, podendo 
formar cicloalceno ou cicloalcano. 

 

Halogenação 

• Ocorre com ADIÇÃO DE Cl2, Br2 ou I2 (halogênios moleculares, genericamente: X2) ao alceno, alcino ou 

cicloalcano; 

 

OBS: F2 é tão reativo que gera uma reação explosiva, a qual não produz haletos; a reação com o I2 é muito lenta, 

motivo pelo qual quase não ocorre. Conclusão: vamos tomar como exemplos apenas cloração e bromação. 

 

• Não necessita de catalisador para alceno e alcino, mas utiliza ÁCIDOS DE LEWIS (FeCl3, AlCl3, etc) como 

catalisador para CICLOALCANO; 

 

• Em alceno, o produto formado é um di-haleto saturado; 

 

• Em alcino, o produto formado pode ser um di-haleto insaturado (caso se adicione 1 mol de X2, o que 

configura uma halogenação PARCIAL) ou um tetra-haleto saturado (caso se adicionem 2 mols de X2, o que 

configura uma halogenação TOTAL); 

 

 

 

• Em cicloalcano, o produto formado é um di-haleto saturado; 
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Hidro-halogenação 

• Ocorre com ADIÇÃO DE HCl ou HBr (genericamente: HX) ao alceno, alcino ou cicloalcano; 

• Não necessita de catalisador; 

• Caso ocorra na AUSÊNCIA DE PERÓXIDO (peróxido de benzoíla, peróxido de hidrogênio, etc), utiliza-se a 

regra de MARKOVNIKOV; 

 

 OPA, Markovnikov? 

Diz que quando a ligação dupla for assimétrica (isto é, o ligante de um lado da dupla é diferente do ligante 

do outro), o produto principal será aquele em que o H se adiciona ao CARBONO MAIS HIDROGENADO da 

dupla, enquanto o halogênio se liga ao menos hidrogenado. Como o produto secundário (em que o 

halogênio se liga ao carbono mais hidrogenado e o H se liga ao menos hidrogenado) é formado em 

quantidade muito menor, considera-se a formação apenas do produto principal. 

 

• Caso ocorra na PRESENÇA DE PERÓXIDO, utiliza-se a regra de ANTI-MARKOVNIKOV ou regra de KARASH-

MAYO; 

 

 OPA, Kharasch-Mayo?  

Diz que quando a ligação dupla for assimétrica e a hidro-bromação ocorrer na presença de peróxido, o 

produto principal formado será aquele em que o H se adiciona ao CARBONO MENOS HIDROGENADO da 

dupla, enquanto o bromo se liga ao mais hidrogenado. Da mesma forma, o produto secundário (em que 

ocorre o inverso) é formado em quantidade muito menor, motivo pelo qual desconsideramos sua formação. 

Importante: Kharasch-Mayo ocorre apenas para o HBr na presença de peróxido! 

 

• Em alceno, o produto formado é um haleto saturado; 

 

 

 

 

 

 

• Em alcino, o produto formado pode ser um haleto insaturado (caso se adicione 1 mol de HX, o que configura 

uma hidro-halogenação PARCIAL) ou um di-haleto saturado com 2 halogênios ligados ao mesmo carbono 

(caso se adicionem 2 mols de HX, o que configura uma hidro-halogenação TOTAL); 
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• Em cicloalcano, o produto formado é um haleto saturado. 

 

 

Obs.: Ciclopentano e ciclohexano não sofrem hidro-halogenação. 

 

Hidratação 

• Ocorre com ADIÇÃO DE ÁGUA (para fins didáticos, vamos representá-la por HOH) ao alceno, alcino ou 

cicloalcano; 

• Só ocorre em MEIO ÁCIDO e sob AQUECIMENTO; 

• Em compostos assimétricos, vale a regra de MARKVNIKOV; 
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• Em alceno, há formação de álcool; 

 

 

 

• Em alcino, há formação de enol, que entra em equilíbrio dinâmico (tautomeria) com aldeído ou cetona; 

 

 

 

• Em cicloalcano, há formação de álcool. 

 

Obs.: Ciclopentano e ciclo-hexano não sofrem hidratação. 

 

Reação de Grignard 

• Ocorre com a ADIÇÃO DE HALETO DE MAGNÉSIO (também chamado reagente de Grignard, e com 

fórmula molecular RMgX, em que R é um radical orgânico e X é um halogênio) e, posteriormente, de ÁGUA 

a um composto que contenha carbonila (aldeído ou cetona); 

• Sempre há formação de um álcool e um hidroxi-haleto de magnésio (de fómula molecular MgOHX); 

• Ocorre em 2 reações, entre as quais se forma um composto intermediário; 

• Vejamos como ocorre a reação de adição de cloreto de etilmagnésio ao etanal: 
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Exercícios 

 

1. O 2-bromo-butano pode ser obtido através da reação do ácido bromídrico (HBr) com um composto 
orgânico (indicado por X na equação). 

 

 

 

Sobre o composto X e o tipo de reação, é CORRETO afirmar que:  

a) é um alcano, e a reação é de adição (hidrogenação catalítica).    

b) é um alcino, e a reação é de adição (halogenação).    

c) é um alceno, e a reação é de adição (hidro-halogenação).   

d) é um álcool, e a reação é de adição (hidrogenação catalítica). 

e) é uma cetona, e a reação é de adição (hidratação).    
 

 

2. A margarina é produzida a partir de óleo vegetal, por meio da hidrogenação. Esse processo é uma reação 
de _____I_____ na qual uma cadeia carbônica _____II_____ se transforma em outra _____III_____ saturada. 

As lacunas I, II e III são correta e respectivamente substituídas por  

a) adição (hidro-halogenação) − insaturada − menos    

b) adição (hidrogenação catalítica) − saturada − mais    

c) adição (hidrogenação catalítica)  − insaturada − mais    

d) adição (hidro-halogenação) − saturada − menos    

e) adição (halogenação) − saturada − mais    
 
 

3. Um mol de uma molécula orgânica foi submetido a uma reação de hidrogenação, obtendo-se ao final um 

mol do cicloalcano correspondente, sendo consumidos 2 g  de 2(g)H  nesse processo. O composto 

orgânico submetido à reação de hidrogenação pode ser o 

Dado: H 1.=   

a) cicloexeno    

b) 1,3-cicloexadieno    

c) benzeno    

d) 1,4-cicloexadieno    

e) naftaleno    
  



 
 

 

 

10 

Química 
 

4. Um medicamento expectorante pode ser sintetizado conforme o seguinte esquema reacional: 

 

A seguir estão propostas cinco possíveis estruturas para esse medicamento. 

 

 

A estrutura correta é a  

a) 1.     

b) 2.     

c) 3.     

d) 4.     

e) 5.     

 

 

5. Para sintetizar o 2,3 diclorobutano,−  um químico utilizou o gás cloro como um dos reagentes. Nesse 

caso específico, o segundo reagente necessário à síntese foi o  

a) but 2 eno.− −     

b) butan 2 ol.− −     

c) but 1,3 dieno.− −     

d) butan 1,3 diol.− −     

e) butan 2,3 diol.− −     
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6. Outro método usado na conservação dos alimentos é a substituição de compostos poli-insaturados 
(óleos), que apresentam várias ligações duplas, por compostos em que predominam as ligações simples 
(gorduras), pois os óleos são muito mais propensos à oxidação do que as gorduras; portanto a indústria 
os substitui por gorduras, dando preferência à gordura trans, devido ao menor custo de produção, porém, 
embora ela faça o alimento durar mais, é mais prejudicial para a saúde. 
Esse tipo de gordura é produzido através da hidrogenação que transforma ligações duplas em ligações 

simples, pela adição de hidrogênio, conforme mostra a figura. 

 

 

 

Nas duplas onde não há adição de hidrogênio, pode ocorrer a formação da gordura trans. 

Devido ao maior controle dos órgãos de saúde e à conscientização do consumidor sobre esta gordura, a 

indústria vem substituindo-a por outro tipo de gordura ou reduzindo o percentual de gordura nos 

alimentos. 

Analisando o texto e observando o que ocorre na hidrogenação, é correto afirmar que  

a) o óleo pode ser transformado em gordura, através da hidrogenação.    

b) os compostos que apresentam ligações simples são mais propensos à oxidação.    

c) o consumidor prefere alimentos com gordura trans, pois não são prejudiciais à saúde.    

d) os alimentos que apresentam compostos poli-insaturados têm maior prazo de validade.    

e) os alimentos que apresentam compostos poli-insaturados são mais prejudiciais à saúde.    

 

 

7. Os alcenos sofrem reação de adição. Considere a reação do eteno com o ácido clorídrico (HC )  e 

assinale a alternativa que corresponde ao produto formado.  

a) 3 3CH CH     

b) 2 2C CH CH C     

c) C CHCHC     

d) 3 2CH CH C
    

e) 2 2CH C CH C
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8. Se a reação de Sabatier-Sandres fosse transformar um alceno num alcano, não teria importância prática. 
O processo seria antieconômico. No entanto, a ideia geral dessa reação é importantíssima: consiste em 
adicionar hidrogênio...  

Ricardo Feltre. Química Orgânica. Vol. 3. “O uso prático das reações de adição”. 

Com base no trecho anterior, é correto afirmar que a reação transforma  

a) nitrilas em amidas.    

b) ácido carboxílico em aldeído.    

c) ácidos carboxílicos em álcoois.    

d) compostos aromáticos em cíclicos saturados.    

e) aldeído em ácido carboxílico. 

 

 

9. Um método clássico para a preparação de alcoóis é a hidratação de alcenos catalisada por ácido. Nessa 

reação, o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado, e o grupo hidroxila se liga ao carbono menos 

hidrogenado (regra de Markovnikov). Sabendo-se que os alcoóis formados na hidratação de dois alcenos 

são, respectivamente, 2-metil-2-hexanol e 1-etilciclopentanol, quais são os nomes dos alcenos 

correspondentes que lhes deram origem?  

a) 2-metil-2-hexeno e 2-etilciclopenteno.    

b) 2-metil-2-hexeno e 1-etilciclopenteno.    

c) 2-metil-3-hexeno e 1-etilciclopenteno.    

d) 2-metil-1-hexeno e 2-etilciclopenteno.    

e) 3-metil-2-hexeno e 2-etilciclopenteno.    

 

 
10. Obtido pelo petróleo, o eteno é o alceno mais simples, porém muito importante por ser um dos produtos 

mais fabricados no mundo. Analise o que acontece quando o eteno é tratado com os seguintes 

reagentes: 

 

De acordo com o esquema acima, é correto afirmar que a reação do eteno com  

a) 2H O  produzirá, em meio ácido, o etanol.    

b) 2H  é uma redução e não requer catalisador para ocorrer.    

c) 2 4Br / CC  requer energia radiante (luz) para que possa ocorrer.    

d) HC  é uma reação de hidrogenação.    
e) 2H O  produzirá, em meio básico, o etanol.    
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Gabarito 

 

1. C 

Alcenos sofrem preferencialmente reações de adição (hidro-halogenação) com ácidos halogenídricos, em 

função da presença de insaturações, produzindo haletos de alquila: 

De acordo com as reações abaixo, há dois alcenos possíveis para sofrer a reação de adição com HBr. 

   
 

2. C 

A margarina é produzida a partir de óleo vegetal, por meio da hidrogenação catalítica. Esse processo é uma 

reação de adição (hidrogenação catalítica) na qual uma cadeia carbônica insaturada, ou seja, que apresenta 

ligações pi ( ),π  se transforma em outra mais saturada. 

   

 
3. A 

22 H

2 2

6 10 2 6 12

cicloexeno cicloexano

H 1; H 2; M 2 g / mol.

Conclusão : 2 g de H correspondem a 1 mol de H .

1 C H 1H 1 C H

= = =

+ →
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4. A 

Os cicloalcenos podem ser hidratados em meio ácido, produzindo álcoois, pelo mecanismo: 

   

 
5. A 

 

   
6. A 

O óleo pode ser transformado em gordura, através da hidrogenação catalítica, ou seja, quebra da ligação pi 

da dupla e adição de 2H .    

 
7. D 

Teremos: 

   

 
8. D 

A reação transforma compostos aromáticos em cíclicos saturados a partir da adição de átomos de 

hidrogênio.   
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9. B 

   

 
10. A 

A reação do eteno com água (hidratação), em meio ácido, produzirá etanol. 
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A construção da redação 

 

Resumo 

 

No início do ano, nossas aulas focaram, basicamente, a ideia de que redação depende de forma e 

conteúdo. Em muitas de nossas conversas, trabalhamos diferentes conteúdos, repertórios a fim de que você, 

aluno, pudesse escrever um bom texto, levando em consideração toda a estrutura que ensinamos lá nas 

primeiras aulas. Agora, é hora de colocarmos isso em prática, como em um planejamento direcionado, em 

duas partes, construindo a nossa própria redação. Vamos juntos? 

 Antes de tudo, cabe formularmos o nosso próprio passo-a-passo, a fim de que possamos entender 

um pouco mais esse processo. "Cheguei à prova, recebi meu caderno, abri a primeira página, olhei o tema: e 

agora?" 

 

Planejamento textual 

 Lembra-se das etapas do planejamento textual? Se não, vamos revisá-las, de forma que possamos, 

juntos, construir o nosso texto: 

 

Etapa 1: Interpretação do tema e dos textos motivadores 

Etapa 2: Brainstorm, listagem de ideias 

Etapa 3: Seleção e organização das ideias 

Etapa 4: Roteirização - em introdução, desenvolvimento e conclusão 

Etapa 5: Rascunho 

 

 Assim que você abrir a prova e encontrar o tema de redação, seu papel é, antes de tudo, planejar esse 

texto; desenhá-lo; pensar nas possibilidades de posicionamento, argumentação, contextualização. Não é sair 

escrevendo; não é esperar uma inspiração: é transpirar, anotar, raciocinar. Dessa forma, passar por cada uma 

dessas etapas é essencial antes de construir uma redação.  
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Exercícios 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Como 

lidar com o sedentarismo infantil no Brasil? apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos 

humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 

ponto de vista. 

 

Texto 1 

 

 

Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-ajgrMWt7dYw/UdW_RyKSSMI/ 

AAAAAAAAA1M/FRY-XZ5sk8A/s264/obesidade2.gif 

 

 

Texto 2 

A falta de atividade física da criança urbana de hoje é considerada pelos especialistas uma das 

principais causas da epidemia de obesidade infantil que se dissemina em diversos países, inclusive no nosso. 

Um trabalho realizado na Cidade do México mostrou que o risco de obesidade caiu 10% para cada 

hora de atividade física de intensidade moderada ou forte praticada diariamente pela criança. Estudo 

semelhante conduzido na Carolina do Sul chegou à mesma conclusão: crianças mais ativas são mais magras 

do que aquelas que se movimentam pouco. 

O número de horas que a criança passa diante da TV, entretida com programas infantis ou 

videogames, está diretamente ligado ao aumento de peso. O trabalho realizado na Cidade do México 

encontrou um aumento de 12% no risco de desenvolver obesidade para cada hora por dia na frente da TV. Os 

autores concluíram que a TV aumenta o risco de obesidade não só por desviar a criança das atividades físicas, 

mas por induzir à ingestão de alimentos altamente calóricos. 

Pesquisadores americanos e ingleses contaram o número de comerciais na televisão que anunciam 

doces, balas, chocolates, refrigerantes, biscoitos e outros alimentos de conteúdo energético alto e chegaram 
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à conclusão de que, nos seus países, cada criança fica exposta a dez desses comerciais por hora. Outro 

trabalho comprovou que crianças de três a cinco anos submetidas a esse bombardeio diário dos anunciantes 

costumam escolher as guloseimas apregoadas na TV, quando são oferecidas como opção frutas e outros 

alimentos saudáveis. 

Disponível em: http://drauziovarella.com.br/crianca-2/criancas-obesas-e-sedentarias/ 

Texto 3 

O sedentarismo é a segunda causa de morte no planeta, matando cerca de 5,4 milhões de pessoas 

por ano. Para motivos de comparação, mata mais que o diabetes, custa duas vezes mais que a obesidade e 

três vezes mais que o tabagismo – tanto que é mais comum as pessoas terem familiares sedentários que 

fumantes. 

A falta de liberdade para brincar na rua é apenas um dos fatores que indicam por que estamos mais 

inativos. No caso das crianças, enquanto a violência faz com que elas fiquem presas dentro de casa, os 

videogames, a televisão e os tablets ajudam a mantê-las ainda mais quietas e sedentárias. “O que mais explica 

esse fenômeno é sem dúvida a internet. Primeiro porque há um fascínio dos pais com a habilidade do filho 

de dois, três, quatro anos de idade de mexer com a tecnologia. Segundo porque tem a acomodação em deixar 

a criança na frente do computador, porque é mais seguro”, explica o médico Victor Matsudo, especialista em 

medicina esportiva e coordenador científico do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São 

Caetano do Sul (CELAFISCS). 

O desenvolvimento da tecnologia também impactou as máquinas e veículos que utilizamos no nosso 

dia a dia e, principalmente, no local de trabalho, diminuindo o esforço preciso para fazer determinadas tarefas. 

Só nos sobra um momento para compensar essa movimentação que nos era exigida nas atividades 

domésticas, no trabalho e no deslocamento: a hora do lazer. 

Qual a necessidade de mudar esse cenário? De acordo com a iniciativa “Desenhado para o 

Movimento”, iniciada pela Nike em 2010 em parceria com diversas organizações, hoje é estimado que a 

expectativa de vida das crianças com 10 anos de idade seja menor que a de seus pais. Isso porque uma vida 

inativa afeta não só a saúde, mas também a economia, o desenvolvimento motor e até o desempenho escolar. 

 

Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/ 

porque-evitar-sedentarismo-788077.shtml 
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Texto 4 

 

 

 

Disponível em: http://guiaparamaesincriveis.com/wp-content/uploads/2016/08/ 

Captura-de-Tela-2016-08-10-às-22.44.24.png 

 

Texto exemplar sobre o tema 

Vamos ver um texto nota 1000 sobre ele? 

 

Mexer: verbo associado à prática de atividades físicas, fundamental para aqueles que almejam uma 

vida longa e saudável. Estar em movimento é um hábito que deve ser cultivado desde cedo na vida das 

pessoas. Por isso, é importante que os pais incentivem a prática de atividade física já na infância. Entretanto, 

o que vemos nos dias de hoje vai, justamente, na contramão dessa ideia: um dos grandes desafios do século 

XXI é encontrar maneiras de combater a apatia e o sedentarismo que tomou conta das crianças e que as faz 

serem partes de estatísticas preocupantes, como o aumento da obesidade infantil e de diabetes. 

Em primeiro lugar, é válido destacar que o comportamento inerte dos menores tem diversas causas. 

Ele é nítido quando, ao andar na rua, avistamos mais crianças com tablets e smartphones do que com bolas, 

cordas e bicicletas. Isso não torna a tecnologia grande vilã da questão, pois existem outros fatores que a 

fazem ser inserida cada vez mais cedo em nossas vidas, como o aumento da violência, por exemplo. Na 

verdade, a questão é que necessitamos assumir que seu desenvolvimento tem impactado de forma negativa 

a vida daqueles que não têm discernimento suficiente para saber a hora de sair da frente da tela e colocar o 

corpo em movimento. 
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Outro ponto que deve ser observado são os malefícios à saúde que o sedentarismo infantil gera. De 

acordo com uma pesquisa realizada na Cidade do México, a falta de atividades físicas é um dos principais 

fatores que desencadeiam a obesidade ainda nessa fase, provocando, também, a diminuição da expectativa 

de vida e aumentando o risco de problemas cardiovasculares. Isso porque, quando uma criança troca 

atividades físicas pela inércia diante de uma televisão ou jogos online, deixa de interagir com outras pessoas 

e se exercitar. Com isso, prejudica o funcionamento de seu metabolismo, assim como o desenvolvimento 

sócio emocional e motor. 

Nesse sentido, providências precisam ser tomadas para garantir uma melhor qualidade de vida para 

uma geração engaiolada. Em primeiro lugar, convém destacar a função da família: cabe aos pais o papel de 

estipular e ensinar os filhos a terem limites, estimulando, também, atividades ao ar livre. Além disso, precisam 

ser o modelo das crianças; de nada adianta ordenarem que se mexam se continuam em seus smartphones e 

não interagem com os próprios filhos. A grande mídia voltada para o público infantil, apesar de poder 

desencadear o sedentarismo, já vem fazendo seu papel e pode continuar apresentando ainda mais conteúdo 

que incentive as crianças, promovendo corridas infantis, como a Corrida Cartoon Network e a Disney Magic 

Run, iniciativas que tirem as crianças da frente da TV. Apenas assim poderemos ajudar essa geração a 

superar a apatia e as expectativas criadas sobre ela. 

 

Introdução: o autor desenvolveu sua introdução de modo claro e objetivo, procurando definições para explicar 

o tema. Como pode ser visto acima, ele descreve o significado da palavra “mexer”, associando à importância 

da movimentação para as crianças e jovens. Em seguida, através de um elemento coesivo, “entretanto”, ele 

apresenta a sua tese com as dificuldades de encontrar mecanismos para sanar esse sedentarismo, causador 

de problemas como sobrepeso. Percebe-se, aí, uma forma de chamar o leitor muito simples e objetiva.  

Desenvolvimento: é perceptível os mecanismos de coesão que o autor utilizou para “ligar os parágrafos”. “em 

primeiro lugar”, “outro ponto”, termos que apresentem mais de uma argumentação (relacionadas entre elas) 

tornam a leitura mais clara e trazem a progressão de ideias. Além disso, o autor consegue expressar seu 

ponto de vista, comprovando com pesquisas, fato que traz veracidade ao texto.  

Conclusão: Por fim, a conclusão é específica à problemática e compreende o que foi falado desde o início do 

texto, a necessidade de priorizar a movimentação dos jovens através de corridas envolvendo a mídia e o 

estímulo pelos familiares. É necessário o entendimento do candidato de retomar o que foi levantado em 

questão durante o restante do texto, fato que o autor conseguiu contemplar com sucesso. 
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É provável que você já tenha produzido um tema sobre a questão do lixo. Como você planejou essa ideia? Que 

informações utilizou? Que argumentos apresentou? Vamos fazer isso juntos? Depois, produza uma redação 

exemplar com relação ao planejamento que faremos. Vamos lá? 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A inclusão 

social do deficiente físico em questão no Brasil, apresentando proposta de intervenção, que respeite os 

direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa 

de seu ponto de vista. 

 

Texto 1 

 

Como sabemos, e como já foi referido, são inúmeros os obstáculos existentes para os deficientes, sendo a 

inclusão escolar uma das grandes barreiras no nosso país. “Uma escola para todos e para cada um” é um grande 

objetivo a cumprir para a inclusão. Uma escola que acolhe as diferenças, que colabora (…) será um bom princípio 

para combater a exclusão social. Dividir a escola em termos de alunos “normais” e alunos “deficientes” não é 

certamente um princípio inclusivo e o objetivo pretendido. 

O caminho para termos uma sociedade incluída será, provavelmente, aprofundar a Educação Inclusiva apoiando 

todos os alunos com dificuldades, dando-lhes uma educação de qualidade num ambiente comunitário e 

diverso.” 

Texto adaptado. Disponível em http://www.deficiencia.no.comunidades.net/index.php?pagina=117711808 

 

 

Texto 2 

16. Financiamento Público para Ações de Inclusão 

16.1 – Há alguma linha de financiamento público federal voltado para programas de inclusão com pessoas de 

deficiência? 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Programa de Apoio a 

Investimentos Sociais de Empresas (PAIS), disponibiliza recursos para financiar os programas empresariais. 

16.2 – Quais são os itens financiáveis? 

Obras civis e adaptação física de instalações, equipamentos especiais, ajudas técnicas – próteses, órteses, 

equipamentos, elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização, equipamento e 

material pedagógico especial, maquinaria e utensílios de trabalhos especiais -, capacitação de pessoal para 

convívio no trabalho com as PPD, capacitação das PPD para assumirem postos de trabalho e consultoria técnica 

para a realização dos projetos e atividades. As informações podem ser encontradas na página do BNDES na 

internet: http://www.bndes.gov.br/programas/sociais/pais.asp.” 

Inclusão das pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho.Ministério do Trabalho e Emprego, 2007 
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Texto 3 

Janeiro de 2016 marca o início de um novo olhar sobre os 45 milhões de brasileiros com algum grau de 

deficiência. Entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também chamada de Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei 13.146/2015), que afirmou a autonomia e a capacidade desses cidadãos para exercerem atos 

da vida civil em condições de igualdade com as demais pessoas. Agora começa também a batalha para tornar 

realidade o rol de direitos garantidos pela nova lei. 

A semente da LBI foi lançada no Congresso Nacional, 15 anos atrás, pelo então deputado federal Paulo Paim 

(PT-RS). Ao chegar ao Senado, ele reapresentou a proposta, que acabou resultando na Lei 13.146/2015. A 

tramitação na Câmara possibilitou à relatora, deputada federal Mara Gabrilli (PSDB-SP), ajustar o texto original 

às demandas dos movimentos sociais e aos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008), que recomendava a eliminação de qualquer dispositivo que 

associasse deficiência com incapacidade. 

— A LBI foi um grande avanço. Agora, entramos em um período de ajustes. O ideal é criar uma cultura de inclusão 

e derrubar barreiras que ainda existem. Ao se exercer os direitos previstos na lei, devem surgir casos de punição 

por discriminação e isso vai ter um efeito cultural e pedagógico positivo — comentou o consultor legislativo da 

área de Cidadania e Direitos Humanos do Senado, Felipe Basile. 

As inovações trazidas pela nova lei alcançaram, entre outras, as áreas de saúde, educação, trabalho, assistência 

social, esporte, previdência e transporte. A seguir, destacam-se alguns dos avanços fundamentais para a 

conquista da autonomia na causa da deficiência. 
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Disponível em: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/01/21/lei-brasileira-de-inclusaoentra-em-vigor-e-beneficia-45-

milhoes-de-brasileirosTexto 4 

 

Texto 4 

 
Disponível em: http://www.ccsp.com.br/site/ peca_agencia/27188/Imagine-se-voce-tivesse-que-escalar-um-muro-a-cada-esquina 
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Gabarito 

1. Eficácia da inclusão social 

Além do aspecto esportivo, a área da educação também surge como forma eficiente de inserção e 
inclusão social. Neste sentido, as escolas e universidades estão adotando posturas inclusivas em salas 
de aula, como o ensino obrigatório de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) em qualquer curso de 
licenciatura. 

Somado a isso, algumas escolas particulares, em busca de um maior abraçamento dos alunos 
deficientes, contratam tutores para auxiliar esses estudantes, juntamente com o apoio do professor. A 
escola costuma ser um dos mais importantes ambientes de socialização, por conseguinte, deve ser 
democrático e igualitário incorporando a todos os seus frequentadores, sem distinção. 

Torna-se claro, portanto, que o meio esportivo e o campo educacional são de extrema importância para 
a inclusão dos cidadãos com deficiência. Sendo assim, o governo deve investir em projetos gratuitos 
para deficientes, por meio da criação de centros esportivos e culturais, além de melhorar a acessibilidade 
urbana para que todos desfrutem dos espaços sociais, garantindo o respeito e a igualdade de direitos. 

Ademais, as escolas precisam capacitar os profissionais de educação, por meio de cursos específicos, 
para que lidem de forma adequada com as crianças debilitadas fisicamente. Por fim, a mídia deve 
cumprir plenamente sua função social, desmistificando a deficiência física através de propagandas e 
ficção engajada a fim de erradicar o preconceito e promover na sociedade uma consciência inclusiva. 

 

2. Resposta pessoal 
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Movimentos sociais 

 

Resumo 

 

 
De uma forma simples, o conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo 

organizado que possui o objetivo de alcançar mudanças sociais através de reivindicações, que podem ser 

voltadas para causas políticas, trabalhistas ou identitárias. Os movimentos sociais buscam mudança, às 

vezes até a transformação completa de um cenário hostil a um determinado grupo ou classe social, 

tornando-se porta-voz de um grupo de pessoas que, em muitos casos, encontram-se nesta situação por 

séculos. 
Neste sentido, a existência dos movimentos sociais é de fundamental importância para a sociedade 

civil enquanto meio de manifestação e reivindicação, possibilitando que os cidadãos sejam ouvidos, ou que 

pelo menos tentem. Podemos citar como alguns exemplos de movimentos o da causa operária, o movimento 

negro (contra racismo e segregação racial), o movimento estudantil, o movimento de trabalhadores do 

campo, movimento feminista, movimentos ambientalistas, da luta contra a homofobia, separatistas, 

movimentos marxistas, socialista, comunista, entre outros. Alguns destes movimentos possuem atuação 

centralizada em algumas regiões (como no caso de movimentos separatistas na Europa). Outros, porém, 

com a expansão do processo de globalização (tanto do ponto de vista econômico como cultural) e 

disseminação de meios de comunicação e veiculação da informação, rompem fronteiras geográficas em 

razão da natureza de suas causas, ganhando adeptos por todo o mundo, a exemplo do Greenpeace, 

movimento ambientalista de forte atuação internacional. 
Os movimentos sociais exigem muita organização e dedicação, o que demanda a mobilização de 

recursos e pessoas que se comprometam com a causa. Os movimentos sociais não se limitam a 

manifestações públicas esporádicas, são organizações que insistentemente atuam para atingir seus 

objetivos, o que significa haver uma luta constante e a longo prazo dependendo da natureza da causa. Dito 

de outra forma, os movimentos sociais possuem uma ação organizada de caráter permanente, sempre 

lutando por diferentes ideais, diferentes demandas. 
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Exercícios 

 

1. Os movimentos sociais têm como uma de suas características surgir de um princípio norteador e um 
problema social, que orientam o projeto coletivo dos envolvidos. 
Assinale a alternativa que contém o princípio norteador comum dos movimentos brasileiros, Revolta 
de Porecatu no Paraná (1950-1951), Ligas Camponesas (1954-1964) e Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra (1984): 

a) Organizar o agronegócio, modernizando as relações capitalistas no campo através da 

incorporação dos trabalhadores rurais. 

b) Conservar as relações patriarcais no latifúndio, mas modernizando as relações de produção 

baseadas no trabalho assalariado. 

c) Articular os sindicatos de trabalhadores rurais e de proprietários de terras, formando 

cooperativas sem alterar a estrutura fundiária do país. 

d) Transformar a estrutura fundiária do país, fortalecendo os grandes proprietários a partir da 

coalizão com os médios e pequenos no sentido de ofertarem mais postos de trabalho em suas 

propriedades. 

e) Realizar a reforma agrária alterando a secular estrutura latifundiária, distribuindo terra para 

famílias de trabalhadores rurais. 

 

Todos os movimentos citados têm como temática comum a luta pela reforma agrária, com vistas a 
corrigir as fortes distorções que a distribuição das terras no Brasil apresenta. A afirmativa A está 
errada, esses movimentos lutam pela posse de pequenas propriedades, voltadas para a agricultura 
familiar ou sistema cooperativista; a B está errada, eles combatem as relações de patriarcalismo no 
campo; C está errada, não lutam pela união sindical entre trabalhadores e proprietários rurais ou 
cooperativismo entre eles; D está errada porque combatem justamente a grande propriedade. 

  
2. Leia o trecho a seguir. 

“Dezenas de milhares de pessoas marcharam, dia 1 de Abril [2006], pela ponte de Brooklyn até a baixa 

de Manhattan, exigindo respeito e legalização para os cerca de 12 milhões de trabalhadores 

imigrantes não documentados. Esta foi a última iniciativa de uma onda de manifestações de massas 

que varreram o país, de San Diego a Boston, desde que foi aprovada na Câmara dos Representantes, 

no passado dia 16 de dezembro, a xenófoba lei HR-4437.” 
Disponível em http://.galizacig.com/index.html. Acesso em 19 out. 2007. 

 
A partir desse trecho, podemos perceber a articulação e a organização de imigrantes para exigirem 

alguns direitos. Sob a ótica dos movimentos sociais, é CORRETO afirmar que 

a) a reivindicação por direito ao trabalho, entre outros, pode promover a ação coletiva e propiciar a 

articulação de interesses diversos de imigrantes em uma única bandeira de luta, capaz de dar-

Ihe alguma unidade, característica necessária a um movimento social. 

b) a organização e a manifestação desses imigrantes não podem constituir um movimento social, 

pois esses imigrantes estão em situação ilegal. 

c) na luta por cidadania, a problemática de trabalhadores imigrantes traz à tona a incapacidade de 

os movimentos sociais lidarem com a relação entre diferença cultural, necessidade de mão de 

obra para um mercado globalizado e criação de novos direitos. 

d) frente a demandas diversas, os movimentos sociais são inviabilizados, pois a homogeneidade é 

característica indispensável à unidade de qualquer movimento. 
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3. Leia o texto a seguir.  
Com vestidos de noivas e ternos, três casais gays [...] se apresentaram nesta quarta-feira no cartório 

de registro civil de Montevidéu para uma simulação de casamento, no lançamento de uma campanha 

em favor do casamento homossexual. 
(Folha de S. Paulo, 19 maio 2010, Caderno Mundo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp>. Acesso em: 19 maio 

2010.)  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre os novos movimentos sociais, considere as afirmativas 

a seguir.  

I. Desde a segunda metade do século XX, o Ocidente vivencia a explosão de variados movimentos 

sociais cujo eixo são as políticas identitárias.  

II. Movimentos sociais são expressão de demandas do cotidiano que se transformam em 

reivindicações coletivas para a ampliação dos direitos de cidadania.  

III. O que diferencia o movimento gay em relação ao antigo movimento operário é a negação da 

instância política enquanto elemento mediador da ação reivindicativa.  

IV. Dentre as condições para a existência de movimentos sociais está o respeito aos valores morais 

tradicionais, como a aceitação da união heterossexual e a negação da homossexual.  

 
Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

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

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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4. "Neste maio de 2014, o sujeito dominante das manifestações coletivas tem cara, nome e até endereço. 

Não usa máscara porque ele é a própria máscara. São entidades sindicais e corporativas, as das 

reivindicações previsíveis e compreensíveis. Não raro são cúmplices do que questionam, como os 

desmandos que culminam na inflação alta, na corrosão dos salários, nas carências que não são as do 

catálogo do Fome Zero. Em 2013, o povo supostamente manso, diluído no sistema de cooptações que 

enquadrou a sociedade inteira nas conveniências do poder e do partido que governa, deu o primeiro 

aviso que mansidão tem limite. A surpresa é que, em 2014, a forma é outra, mas o recado é o mesmo: 

a cumplicidade tem seu dia de basta." 
MARTINS, J. S. O variável humor das ruas. In: O Estado de S. Paulo, Caderno Geral, 24 maio 2014. 

De acordo com as teorias sociológicas sobre movimentos sociais e participação política e com base 

no texto acima, assinale o que for correto: 

(01) O Movimento do Passe Livre, que ganhou as ruas de várias cidades brasileiras em 2013, não era 

legítimo e, por isso, os sindicatos tomaram a frente nas negociações em 2014. 

(02) Tanto as manifestações de entidades sindicais e corporativas como as manifestações populares 

são expressões coletivas e políticas legítimas. 

(04) Em sociedades democráticas, mesmo que os governos recebam apoio popular, não significa que 

os movimentos sociais e populares devam abandonar as manifestações públicas de suas críticas 

e insatisfações. 

(08) O Programa Fome Zero solucionou os problemas sociais do Brasil e, por isso, não há necessidade 

de manifestação dos movimentos sociais e populares. 

(16) Aqueles sindicatos que apoiaram candidatos que foram eleitos nas eleições presidenciais não 

têm direito de se manifestar criticamente em relação às decisões do governo atual. 

Soma: (     ) 

  
  
5. Sobre o tema movimentos sociais e participação política, assinale o que for correto. 

(01) Os movimentos sociais exercem papel importante na tarefa de exigir do Estado o reconhecimento 

de direitos de grupos minoritários e a redistribuição de recursos econômicos que minimizem as 

injustiças sociais. 

(02) Movimentos sociais e partidos políticos têm a mesma tarefa na ordem democrática. Ambos 

disputam o poder e o controle do Estado. 

(04) Os movimentos sociais, por mais distintas que sejam as suas reivindicações, utilizam todos um 

mesmo repertório, ou seja, as mesmas práticas de ação. 

(08) Mobilizações com ajuda da internet são formas de ativismo que escapam das formas legítimas 

de participação reconhecidas nas sociedades democráticas. 

(16) O voto constitui o único instrumento legítimo de participação política nas democracias 

representativas.  

Soma: (     ) 
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6. Leia o texto a seguir: 
Tendo em vista que um dos principais sujeitos da sociedade civil organizada são os movimentos 

sociais, é importante registrar que os movimentos pela educação têm caráter histórico, são 

processuais e ocorrem, portanto, dentro e fora de escolas e em outros espaços institucionais. As lutas 

pela educação envolvem a luta por direitos e são parte da construção da cidadania. Movimentos 

sociais pela educação abrangem questões tanto de conteúdo escolar quanto de gênero, etnia, 

nacionalidade, religiões, portadores de necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de vida, paz, 

direitos humanos, direitos culturais etc. Esses movimentos são fontes e agências de produção de 

saberes. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362006000100003 Acesso em: junho 2015. 

 
A Educação é considerada um aspecto integrador do indivíduo com o grupo social e funciona como 

um instrumento de transmissão do patrimônio cultural de uma sociedade. No texto, a forma de 

transmissão da educação é denominada de 

a) Revolucionária. 

b) Sistemática. 

c) Burocrática. 

d) Informal. 

e) Isolada. 
  
  
7. O vídeo Kony 2012 tornou-se o maior sucesso da história virtual, independente da polêmica causada 

por ele. Em seis dias, atingiu a espantosa soma de 100 milhões de espectadores, aproximadamente. 

No primeiro dia na internet, o vídeo foi visto por aproximadamente 100.000 visitantes. 
PETRY, A. O mocinho vai prender o bandido... e 100 milhões de jovens querem ver. Veja, ano 45, n. 12, 2.261. ed. 21 mar. 

2012. Adaptado. 

 
A internet revelou-se um poderoso instrumento para a ação política de ONGs e de movimentos sociais. 
A respeito das formas de expressão de necessidades coletivas no mundo globalizado, assinale a 

alternativa correta. 

a) As ONGs e os novos movimentos sociais têm como característica comum a construção de 

estruturas hierarquizadas e rígidas para a realização das lutas coletivas. 

b) Como toda luta política, a conquista do poder de Estado é o referencial a partir do qual se 

constroem as ações das novas reivindicações coletivas de ONGs e movimentos sociais. 

c) Demandas ligadas ao trabalho perderam sua importância para as novas lutas coletivas expressas 

pelas ONGs e pelos recentes movimentos sociais. 

d) Nas novas lutas coletivas há o predomínio dos novos sujeitos sociais, os grupos 

sociologicamente minoritários, com um projeto definido e uniforme de construção da sociedade. 

e) O ativismo de ONGs e de movimentos sociais nas redes virtuais diversifica as agendas políticas 

e as práticas que buscam inovar o modo de fazer política.  
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8. Que tipo de movimento social está retratado na foto a seguir? 
Disponível em: <http://ame-sua-missao.blogspot.com/2011/03/jornada-de-lutas-em-recife-cobra.html>. Acesso em: 8 

ago. 2011. 

a) Regressivo. 

b) Reformista. 

c) Progressista. 

d) Migratório. 

e) Conservacionista. 
   
9. Assinale o que for correto sobre a temática dos movimentos sociais. 

(01) Os movimentos sociais são ações coletivas que visam ao confronto político, objetivando mudar 

ou manter uma situação. 

(02) Os camponeses, os negros, os jovens e as mulheres estão entre os vários grupos de sujeitos 

históricos que realizam movimentos de resistência. 

(04) O movimento zapatista não pode ser classificado como um movimento social, pois suas ações 

são pontuais, restritas à luta contra um acordo de livre comércio da América do Norte. 

(08) A organização dos movimentos sociais pode ser local, regional, nacional ou internacional e está 

relacionada à luta por acesso aos direitos civis, políticos e sociais. 

(16) A estruturação dos movimentos sociais pode criar uma identidade coletiva para os seus agentes. 

Soma: (     ) 
  
10. Leia o texto a seguir: 

A história do século XX apresenta outros conflitos de interesses que vão além da divisão da sociedade 

em classes: conflitos entre homens e mulheres, entre adultos e jovens, entre heterossexuais e 

homossexuais, entre brancos e não brancos e/ou minorias étnicas. 
OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R. C. R. Sociologia para jovens do século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. p. 115-

116. 

 
Atualmente, no Brasil, existe um número significativo de grupos que reivindicam direitos sociais e 

políticos importantes para a formação de cidadania, identidade e pertencimento no contexto nacional. 

Com base nas desigualdades apresentadas no texto e nas reflexões sobre os grupos sociais que as 

vivenciam, assinale a alternativa correta. 

a) A opressão sofrida pelas mulheres é conhecida como desigualdade de gênero. Ela se refere às 

normas sociais que são aceitas pelas mulheres como forma de reconhecimento do seu papel 

transformador das condições sociais desiguais. 

b) A homossexualidade é representada no Brasil como um desvio de conduta e, por isso, deve ser 

tratada como doença psíquica e social. Para isso, há no país leis que garantem a intervenção 

médica de indivíduos que apresentam traços do comportamento homossexual. 

c) O racismo no Brasil é considerado pelos sociólogos como um preconceito disfarçado. Assim, as 

piadas, brincadeiras e frases de duplo sentido com relação a grupos étnicos são consideradas 

formas sutis de racismo. 

d) Os conflitos entre adultos e jovens têm como base as vivências socioculturais. Todavia, um fator 

fundamental para formação e manutenção desses conflitos é a diferença financeira, pois os 

jovens recebem menos que os adultos na sua vida profissional. 

e) "A marcha das vadias" é um movimento social que tem como objetivo conscientizar a sociedade 

acerca da opressão que as mulheres vivenciam diariamente. Isso representa um avanço, pois 
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todas as reivindicações do movimento são aceitas e acatadas imediatamente pelas instituições 

sociais como forma de melhorar a condição das mulheres. 
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Gabarito 

 

1. E 
Todos os movimentos citados têm como temática comum a luta pela reforma agrária, com vistas a 

corrigir as fortes distorções que a distribuição das terras no Brasil apresenta. A afirmativa A está errada, 

esses movimentos lutam pela posse de pequenas propriedades, voltadas para a agricultura familiar ou 

sistema cooperativista; a B está errada, eles combatem as relações de patriarcalismo no campo; C está 

errada, não lutam pela união sindical entre trabalhadores e proprietários rurais ou cooperativismo entre 

eles; D está errada porque combatem justamente a grande propriedade. 

 
2. A 

A afirmativa B está errada, a legalidade não é pressuposto básico para a definição de um movimento 

social. A afirmativa C está errada porque os movimentos sociais lutam justamente nos segmentos 

apontados, conseguindo diversas conquistas. A afirmativa D está errada porque não existe essa 

obrigatoriedade de homogeneização dos movimentos sociais. Eles se caracterizam justamente pela 

diversidade e pelas estratégias para lidar com ela. 

 
3. A 

A afirmativa III é incorreta porque o movimento gay não abandona a ação política. Por mais que em 

algumas situações o movimento se valha de ações voltadas à concientização da própria sociedade civil 

(como as passeatas LGBT), é na esfera política que ele se articula (e tem de se articular) para 

transformar em lei os direitos que reivindicam da sociedade. A afirmativa IV está incorreta porque os 

movimentos sociais são articulados justamente na contestação dos valores morais, da tradição e dos 

costumes conservadores que se instituiram com o passar do tempo. Sua ideia é justamente revolver 

essas camadas de conservadorismo social em busca da aceitação de novas demandas decorrentes do 

desenvolvimento da sociedade. 

 
4. 02 + 04 = 06 

(01) Incorreta. Uma característica dos movimentos sociais é que não existe um órgão externo que lhe 

confira legitimidade. Esta advém de sua própria capacidade de mobilização dos atores sociais. 

(08) Incorreta. A eficácia de um programa social não anula motivações para mobilização, pois a 

complexidade da vida social sempre traz novas demandas que estão reprimidas. 

(16) Incorreta. O apoio a um determinado candidato ou grupo político não é motivo deslegitimador para 

a propositura de críticas. 

 
5. 1 correta 

(02) Incorreta. Os partidos políticos são instituições constituídas para o exercício da política oficial. Os 

movimentos sociais por sua vez, são heterogêneos, representando anseios bem claros ou difusos 

da sociedade, não lutando pela obtenção do poder no Estado, mas sim de que o poder constituído 

os escutem e atendam às suas demandas. (04) Incorreta. A prática de ação dos movimentos 

sociais é muito ampla, podendo ser pela arte, pela religião, pela manifestação pública etc. (08) 

Incorreta. A internet na cultura contemporânea virou mais um espaço de participação social e o 

ativismo digital é legítimo. 
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(16) Incorreta. A participação política pode se dar de diversas formas, que não necessariamente pelo 

voto. A vida em sociedade pressupõe política, a capacidade de dialogar, mediar e mesmo disputar 

espaços de força que terão implicações posteriores na política institucional. 

 
6. D 

O texto fala em movimentos sociais, que são agrupamentos da sociedade civil com um interesse 

comum e capacidade de mobilização e organização. Normalmente os movimentos voltam-se contra 

realidades adversas aos anseios do grupo ou pelo estimulo a um foco de interesse dele. Um grande 

estudioso dos movimentos sociais foi o sociólogo francês Alain Tourane. No exemplo apresentado no 

texto, temos uma situação de movimento social voltado para a educação e que pratica estas atividades 

fora do sistema convencional de ensino, ou seja, fora da forma institucional. A alternativa correta é a D. 

 
7. E 

a) Incorreta. A emergência dos novos movimentos sociais e, posteriormente, das ONGs, foi 

caracterizada especialmente pela organização de estruturas de poder relativamente 

horizontalizadas e fluidas, em comparação com as antigas formas de lutas coletivas. A redução das 

hierarquias e a fluidez das mesmas estão entre as razões para se falar sobre um novo modo de fazer 

política. 

b) Incorreta. A conquista do poder estatal diz respeito aos partidos políticos. Os novos movimentos 

sociais e as ONGs, diferentemente, buscam ampliar a noção de política para além do Estado, e suas 

reivindicações condensam tal perspectiva, como se observa, por exemplo, nos movimentos de 

contracultura. Os referenciais culturais formam uma importante base a partir da qual se configuram 

os novos sujeitos, o que é parte integrante das teorizações sobre os novos movimentos sociais. 

c) Incorreta. Apesar de uma marcante presença das questões culturais nas novas lutas coletivas, os 

novos sujeitos não descartam as reivindicações associadas ao trabalho. Considerem-se, por 

exemplo, as demandas das mulheres, dos negros e dos gays ligadas às lutas pelo direito ao trabalho 

decente. 

d) Incorreta. O surgimento dos novos sujeitos sociais coloca em questão qualquer pretensão de um 

projeto definido e uniforme de construção da sociedade. Diferentemente das pretensões 

hegemônicas, o político define-se pela diversificação, ou fragmentação, dos projetos e dos ideais de 

sociedade. 

e) Correta. Em comparação com os modos tradicionais de fazer política, por exemplo, por intermédio 

dos partidos políticos, o ativismo das ONGs e dos movimentos sociais possibilita ampla 

diversificação da agenda e das práticas políticas. Essa diversificação é favorecida, nos últimos anos, 

pela difusão do uso das redes virtuais. O tema da reportagem é um exemplo desse atual estado das 

ações coletivas.  

 
8. B 

Como podemos perceber pelas requisições das faixas, os estudantes estão fazendo reivindicações, 

portanto, trata-se de um movimento reformista. Movimento regressivo pede o retorno a uma situação 

anterior; o progressista, propõe novas formas de soluções; o migratório, como o nome diz, está 

relacionado à migração; e o conservacionista, à conservação, que pode ser tanto de um status social 

como do meio ambiente, do patrimônio histórico etc. 
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9. 01 + 02 + 08 + 16 = 27 

(01) Correto. 
(02) Correto. 
(04) Incorreto. O movimento zapatista pode ser classificado como um movimento social, pois dentre 

suas principais bandeiras, desde o início de sua formação, está a luta pela reforma agrária e pelos 
direitos dos indígenas. 

(08) Correto. 
(16) Correto. 

 
10. C 

a) Incorreta. As desigualdades de gênero atuam no sentido de perpetuação do papel da mulher como 

submissa e inferior ao homem. 

b) Incorreta. A sociedade brasileira passa por um processo de aceitamento da homossexualidade como 

natural e como direito das pessoas. A legislação ampara esse entendimento. 

c) Correta. O racismo no Brasil se apresenta de forma velada, aparecendo por meio dos elementos 

apontados na afirmativa. 

d) Incorreta. A questão financeira não é motivadora dos conflitos entre adultos e jovens, mas diferentes 

visões de mundo. 

e) Incorreta. A marcha é importante para afirmar o papel feminino e chamar atenção para as condições 

de tratamento das mulheres, mas não consegue alcançar todas as reivindicações. 
 



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
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