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Revisão sobre citoplasma e organelas 

 

Resumo 

 

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

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

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

se reproduzir. Podem ser definidas como eucariontes ou procariontes. 

 

 

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

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

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

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

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

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

constante movimento. 
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O citoplasma é a porção da célula entre o núcleo e a membrana plasmática, e é onde ocorre a maior 

parte das reações químicas do organismo. O fluido citoplasmático é composto especialmente por água, 

proteínas, sais minerais e açúcares, mas no caso das células animais, pode abrigar gordura e glicogênio. O 

citosol ou hialoplasma é esta parte coloidal do citoplasma onde ocorrem nos procariotas, a maioria das 

reações químicas do metabolismo. Já nos eucariotas, embora muitas das vias metabólicas se desenvolvam 

no citosol, outras ocorrem dentro dos organelas.  

 

 

 

Também há o citoesqueleto é responsável por manter a forma da célula e as junções celulares, 

auxiliando nos movimentos celulares. É constituído por proteínas bastante estáveis filamentosas ou 

tubulares. 

 

 

Organelas celulares 

• Retículo Endoplasmático Rugoso: Uma série de sacos achatados, sua membrana é repleta de 

ribossomos aderidos. Sua principal função é a síntese de proteínas a serem exportadas ao meio 

extracelular. 

• Retículo Endoplasmático Liso: Suas membranas formam cisternas, e apresenta função de 

armazenamento (produzindo vacúolos), age na desintoxicação do organismo (metabolizando álcool 

por exemplo) e sintetiza lipídios. 
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• Complexo Golgiense: Bolsas membranosas empilhadas, lembrando pratos, tendo função de 

armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias recebidas para o meio 

extracelular. Sintetiza glicídios e forma lisossomos.  

• Lisossomos: bolsas membranosas contendo enzimas digestivas. É responsável pela digestão 

intracelular de materiais que adentram a célula. Pode destruir as organelas desgastadas para recicla-

las (autofagia), bem como a apoptose, processo de morte programada da célula. 

 

 

 

• Mitocôndria: Usina energética da célula, produz ATP através da respiração celular. Apresenta DNA 

próprio, sempre idêntico ao materno, já que são sempre herdadas da mãe. Teoriza-se que 

mitocôndrias foram bactérias fagocitadas por células eucariontes e passaram a viver em simbiose 

com estas células, numa relação mutualística. Evidências para isso são o DNA circular das 

mitocôndrias, ribossomos 70s e a presença de dupla-membrana. O nome desta teoria é Teoria 

Endossimbionte. 

• Cloroplasto: Organela presente em células vegetais, também se encaixa na Teoria Endossimbionte, 

tendo origem similar a da mitocôndria. O cloroplasto é repleto de clorofila, e realiza a fotossíntese.  
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• Centríolos: Auxiliam na divisão celular animal, auxiliando na movimentação dos cromossomos 

durante a divisão. Formam cílios e flagelos. Os centrossomos são agrupamentos de centríolos, 

dispostos juntos.  

• Ribossomos: Sintetizam proteínas, são compostos de RNA ribossomal. Os ribossomos livres no 

citoplasma sintetizam proteínas para uso interno da célula.  

• Peroxissomos: Organelas esféricas que metabolizam H2O2, um radical livre. Dentro destas organelas, 

há catalase, uma enzima que quebra H2O2 em H2O + O2. 
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Exercícios 

 

1. Leia as descrições seguintes. 

I. Organela constituída por numerosos sáculos interligados, normalmente localizada nas 

proximidades do núcleo e do retículo endoplasmático granuloso. 

II. Organela do tipo vacúolo, rica em enzimas. 

III. Rede de canais delimitados por membranas lipoprotéicas. 

Pode-se afirmar corretamente que o item 

a) I refere-se ao retículo endoplasmático não-granuloso, que tem a função de transporte de 

substâncias dentro das células. 

b) I e o item III referem-se, respectivamente, ao complexo golgiense e ao retículo endoplasmático, os 

quais estão particularmente desenvolvidos em células com função de secreção. 

c) II refere-se aos lisossomos, que são vacúolos responsáveis pela produção de proteínas. 

d) II e o item III referem-se, respectivamente, aos lisossomos e ao complexo golgiense, os quais são 

responsáveis pelo processo de fagocitose dentro da célula. 

e) III refere-se aos centríolos, que são responsáveis pela formação de cílios e flagelos celulares. 

 

 

2. Leia a informação seguinte. 

No citoplasma das células encontram-se os orgânulos que interagem fisiologicamente, executando 

diferentes funções na manutenção da vida dos diversos órgãos. 

Com base nessa informação e em seus conhecimentos, é CORRETO afirmar que: 

a) O centríolo participa da divisão celular animal. 

b) O complexo de Golgi participa da síntese de lipídeos. 

c) O lisossomo é responsável pela respiração celular. 

d) O retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese de proteínas 

e) As mitocôndrias não apresentam DNA próprio 
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3. Segundo a teoria de Lynn Margulis, as bactérias e os cloroplastos atuais teriam sido seres procariontes 

independentes que foram englobados pelas primeiras células eucarióticas que surgiram na face da 

Terra. Os estudos sobre as mitocôndrias e cloroplastos fornecem alguns argumentos a favor dessa 

teoria, porque estas organelas apresentam 

a) nucléolos que participam diretamente dos processos de divisão celular. 

b) movimentos amebóides, como nos organismos unicelulares. 

c) moléculas de DNA que produzem enzimas responsáveis pela digestão e armazenamento. 

d) material genético próprio e ribossomos, e são capazes de produzir proteínas. 

e) microfilamentos responsáveis pelo armazenamento e transporte de macromoléculas. 

 

 

4. É comum, nos dias de hoje, ouvirmos dizer: “estou com o colesterol alto no sangue”. A presença de 

colesterol no sangue, em concentração adequada, não é problema, pois é um componente importante 

ao organismo. Porém, o aumento das partículas LDL (lipoproteína de baixa densidade), que 

transportam o colesterol no plasma sanguíneo, leva à formação de placas ateroscleróticas nos vasos, 

causa freqüente de infarto do miocárdio. Nos indivíduos normais, a LDL circulante é internalizada nas 

células através de pinocitose e chega aos lisossomos. O colesterol é liberado da partícula LDL e passa 

para o citosol para ser utilizado pela célula. 

a) O colesterol é liberado da partícula LDL no lisossomo. Que função essa organela exerce na célula? 

b) A pinocitose é um processo celular de internalização de substâncias. Indique outro processo de 

internalização encontrado nos organismos e explique no que difere da pinocitose. 

c) Cite um processo no qual o colesterol é utilizado 
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5. A figura abaixo mostra a imagem de porções de células, observadas em microscópio eletrônico de 

transmissão. 

 

a) Qual a organela indicada por A e qual a sua função? 

b) Qual a organela indicada por B e qual a sua função? 

c) Qual a estrutura indicada pelas setas? 

 

 

6. O esquema representa uma célula eucarionte animal. 

 

Supondo tratar-se de uma célula produtora de secreção lipídica e proteica, as organelas 

citoplasmáticas envolvidas diretamente na síntese desse muco estão indicadas, na figura, pelos 

números 

a) II, V, VI e IX. 

b) II, III, IV e IX. 

c) I, III, V e VII. 

d) III, VI, VII e VIII. 

e) I, II, V e VII 
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7. Entre os dedos de um embrião há membranas que são eliminadas durante a modelagem das mãos. 

Para que isso ocorra, existe um mecanismo celular que promove a remoção celular, resultando no 

desaparecimento das membranas. Esse mecanismo é denominado 

a) necrose celular, pois ocorre um aumento no volume das organelas e consequente destruição 

celular. 

b) endossimbiose, devido à ativação dos genes presentes nas mitocôndrias, que aumentam o 

metabolismo e levam à morte celular por exaustão. 

c) heterofagia, pois isso leva à autodestruição de organelas membranosas diferentes. 

d) apoptose, pois ocorre uma liberação de fatores, geneticamente programada, levando à morte da 

célula. 

e) endocitose, pois ocorre o englobamento programado de substâncias tóxicas do meio, levando à 

morte da célula. 

 

 

8. O aspecto comum do Complexo de Golgi, em células animais, deduzindo através de observações ao 

microscópio eletrônico, é de: 

a) vesículas formadas por dupla membrana, sendo a interna sem granulações e com dobras voltadas 

para o interior; 

b) membranas granulosas delimitando vesículas e sacos achatados, que dispõem paralelamente; 

c) um complexo de membranas formando tubos anastomosados, com dilatações em forma de disco; 

d) sacos e vesículas achatadas, formadas por membrana dupla em que a interna, cheia de grânulos, 

emite para o interior prolongamentos em forma de dobras; 

e) membranas lisas delimitando vesículas e sacos achatados, que se dispõem paralelamente. 
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9. Assinale a alternativa correta a respeito da organela representada 

 

a) É exclusiva de células animais. 

b) É responsável pelos processos que sintetizam carboidratos. 

c) Todas as células apresentam a mesma quantidade dessa organela. 

d) Apresenta duas membranas e ribossomos próprios. 

e) Seu funcionamento independe da presença de oxigênio. 

 

 

10. Quando se coloca água oxigenada em um ferimento na pele, uma enzima localizada no interior de uma 

determinada organela das células do tecido ferido cliva essa água, provocando um borbulhamento 

sobre o ferimento. 

a) Em que organela a enzima em questão se localiza? 

b) Explique por que ocorre o borbulhamento sobre o ferimento, descrevendo a reação e a enzima 

envolvida. 

c) Um animal geneticamente modificado apresenta uma redução significativa da síntese das enzimas 

da organela identificada na resposta do item a. Nesse caso, o processo de detoxificação do etanol 

seria afetado? Justifique 

d) Cite o nome e a função específica da organela identificada no item a, nas células vegetais. 
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Gabarito 

 

1. B 

I se refere ao complexo golgiense, enqaunto III se refere ao retículo endoplasmático. Essas organelas em 

conjunto são responsáveis pela síntese e secreção de substâncias. II se refere aos vacúolos de células 

vegetais. 

 

2. A 

Os centríolos são organelas não membranosas presentes em células animais que, durante a divisão 

celular, formam as fibras do fuso, auxiliando na organização e separação do material genético. 

 

3. D 

A teoria de Lynn Margulis fala sobre a endossimbiose, onde seres procariontes teriam sido endocitados 

por seres eucariontes e passaram a viver em mutualismo. As mitocôndrias teriam sido um ser procarionte 

no passado geológico, então apresentam material genético circular próprio, além de ribossomos 70s, 

ambos encontrados em procariontes atuais. 

 

4.  

a) A função do lisossomo é a digestão intracelular 

b) O outro processo é a fagocitose. Na pinocitose, há invaginação da membrana celular para entrada de 

partículas pequenas e em soluções líquidas; já a fagocitose ocorre com a projeção da membrana, 

formando pseudópodes, para a entrada de partículas sólidas e maiores. 

c) O colesterol é utilizado na produção de hormônios esteróides e da bile. 

 

5.  

a) A: núcleo – controle do metabolismo celular e armazenamento do material genético 

b) B: Vacúolo – armazena substâncias e auxilia no controle orsmótico 

c) As setas indicam a parede celular, pois se trata de uma célula vegetal. 

 

6. B 

A porção proteica do muco a ser secretado é produzida pelo retículo endoplasmático rugoso (II e III), 

enquanto a porção lipídica é produzida pelo retículo endoplasmático liso (IV). O complexo de Golgi (IX) 

que armazena o muco em vesículas, para secreta-las depois. 

 

7. D 

A perda da membrana interdigital ocorre por apoptose, que é a destruição (morte) celular programada. As 

organelas responsáveis por esse processo são os lisossomos. 

 

8. E 

O complexo de Golgi, ou complexo Golgiense, é uma organela formada por membranas lisas, com dobras 

achatadas paralelamente, podendo apresentar vesículas de armazenamento. 
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9. D 

A mitocôndria apresenta DNA circular próprio, além de ribossomos 70s que sintetizam proteínas para uso 

próprio. 

 

10.  

a) No peroxissomo 

b) O borbulhamento ocorre pela liberação do oxigênio, por conta da reação da enzima catalase com a 

água oxigenada, que forma como produtos água e oxigênio. 

c) Sim, pois essas enzimas também estão envolvidas na metabolização do etanol 

d) Nas células vegetais, os peroxissomos são chamados de glioxissomos, e também apresentam como 

função específica a transformação de lipídio em glicídio, para reserva. 
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Revisão Leis de Mendel 
 

Resumo 

 

Antes de iniciar os estudos da Genética, é importante conhecer alguns conceitos: 

• Genoma: conjunto haploide de cromossomos de uma espécie 

• Cariótipo: conjunto diploide de cromossomos, organizados de acordo com a sua morfologia 

• Locus gênico: local que o gene ocupa no cromossomo. O plural de locus é loci gênico 

• Alelo: genes que ocupam o mesmo lócus. 

 

• Genótipo: constituição de genes de determinado indivíduo (ex: genótipo Aa). 

• Fenótipo: expressão de características de acordo com o genótipo e as influências do meio que vive 

(ex: flores rosas). 

• Homozigotos: São formados por alelos iguais (AA ou aa) 

• Heterozigotos: Um locus possui dois alelos distintos. (Aa) 

• Dominante: Expressam sua característica, mesmo na presença de um gene recessivo que daria 

origem a outro fenótipo. 

• Recessivo: Não se expressam na presença de um gene dominante. 

 

Primeira lei de Mendel 

Mendel realizou experimentos com ervilhas da espécie Pisum sativum, realizando cruzamentos e anotando 

os resultados. Analisou como algumas características possuíam caráter dominante em relação a outras, ditas 

recessivas. 
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No experimento de Mendel, com o cruzamento de plantas ditas “puras”, houve o crescimento de plantas iguais 

às parentais. Estas poderiam ter tanto o genótipo AA (fenótipo amarelo da semente) como aa (fenótipo verde), 

assim, são homozigotas.  

 

Cruzando-se plantas com sementes verdes (vv) e amarelas (VV), originaram apenas plantas com sementes 

amarelas (Vv), heterozigotas (chamadas de híbridas por Mendel). Por fim, cruzando-se plantas Vv x Vv, 

originaram 3 plantas com sementes amarelas (sendo 1 VV e 2 Vv), além de 1 planta verde (vv). Isso provou a 

relação de dominância da cor amarela sobre a verde, originando a proporção de 3:1 do fenótipo em um 

cruzamento de heterozigotos. 

 

Primeira lei de Mendel 

• Ausência de dominância ou dominância incompleta 

Os alelos são igualmente dominantes. Por exemplo o cruzamento das flores Mirabilis: alelo V1 não possui 

dominância sobre o alelo V2 e vice-versa, fazendo com que haja uma mistura do fenótipo em F1. Isso se 

denomina ausência de dominância ou dominância incompleta. 
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• Codominância 

No caso da codominância, há a expressão dos dois fatores expressando o fenótipo de ambos os 

homozigotos, como é o caso do boi de pelagem malhada da espécie Shorthorn. 

 

 

• Gene letal 

Em determinada combinação de alelos, o embrião pode se tornar inviável e ser abortado espontaneamente 

ou, caso consiga nascer, morre antes da idade reprodutiva. Nos humanos, há uma rara doença conhecida 

como Tay-Sachs, condicionada por um gene letal recessivo, que faz com que a criança não sobreviva aos 

seus primeiros anos de vida. 

 

 

Heredogramas 

Os heredogramas são representações das relações de herança entre as gerações, representando o 

parentesco e o tipo de herança genética. Para identificar se o caráter é dominante ou recessivo, procura-se 

um cruzamento teste, onde os pais devem apresentar fenótipo diferente de pelo menos um dos filhos. Isso 

significa que os pais são heterozigotos, e os filhos homozigotos recessivo. 
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Sistemas sanguíneos 

Os tipos sanguíneos são um caso de polialelia, ou alelos múltiplos, que é o fenômeno em que uma mesma 

característica pode ser determinada por três ou mais alelos (formas alternativas de um gene). Os grupos 

sanguíneos A, B, AB e O são determinados alelos Ia, Ib e i, respectivamente repare que, IA e IB exercem 

dominância sobre o alelo i e entre IA e IB existe uma codominância. 

 

 

 

A aglutinação é um processo simples de identificação do fenótipo no grupo sanguíneo ABO. A aglutinação 

ocorre quando há o encontro do soro contendo anticorpos contra o antígeno de membrana e o sangue retirado 

do indivíduo. No caso da pessoa com sangue O, não haverá aglutinação, pois falta o aglutinogênio. O mesmo 

acontece com o Fenótipo Bombaim, que não pode ser identificado nesse simples teste. No indivíduo com 

sangue A, há aglutinação apenas na placa com o soro anti-A, enquanto no sangue B, apenas na placa com 

soro anti-B. Por fim, ocorre a aglutinação nas duas placas quando o indivíduo possui sangue AB. 

 

• Fator Rh 

Sua descoberta advém das pesquisas com o macaco Rhesus, que dá o nome desse fator. Aqueles que 

possuem o fator na superfície eritrocitária são classificados como Rh+, enquanto sua ausência identifica os 

indivíduos Rh-. Na transfusão sanguínea, deve-se analisar não só o sistema ABO, mas também o fator Rh, pois 

indivíduos Rh- não podem receber doação de indivíduos com Rh+, pois possuem anticorpos anti-fator Rh. No 

entanto, Rh+ não reage ao sangue Rh- e pode ser transfundido. 
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Genética do sexo 

Os cromossomos autossômicos (pareados) estão relacionados com as características estruturais e 

funcionais de forma geral, enquanto os sexuais (não–pareados) são responsáveis pelas características que 

irão definir os sexos, como a formação das genitálias e órgãos reprodutores e outras características gerais 

também. O cariótipo sexual humano é definido de maneira genérica por XX para o sexo feminino e XY para o 

sexo masculino. 

Os cromossomos Y são mais curtos que o cromossomo X, e é nessa região mais curta onde se encontram 

os genes responsáveis pelas características masculinas dos indivíduos.  Existe também uma região em X que 

não tem correspondência em Y, ou seja, não existem alelos em Y correspondentes a X nessa.  A isso se dá o 

nome de região não-homóloga. 

 

• Herança restrita ao sexo: ocorre quando o gene está no cromossomo Y. Como exemplo a hipertricose 

auricular. 

• Herança ligada ao sexo: é provocada por genes nos cromossomos X. É mais comum de aparecer em 

homens, já que estes precisam de apenas um cromossomo X para expressar o gene, caso ele seja 

recessivo. Como exemplos, a hemofilia e o daltonismo. 

• Herança influenciada pelo sexo: São características promovidas por genes autossômicos 

influenciados pelo sexo do indivíduo. Como exemplo, a calvície. 

 

A Segunda Lei de Mendel refere-se a segregação independente dos fatores. Em outras palavras, pode-se dizer 

que refere-se a separação de dois (ou mais) pares de genes alelos, estando estes localizados em pares 

distintos de cromossomos homólogos, durante a formação dos gametas.  

Por exemplo, ao analisar simultaneamente a cor de uma semente de ervilha (verde ou amarela) e a textura de 

sua casca (rugosa ou lisa), Mendel determinou que um fator não dependia do outro em sua segregação para 

a formação de gametas, podendo haver ervilhas amarelas rugosas, amarelas lisas, verdes rugosas e verdes 

lisas.  

Mendel realizou o cruzamento de uma planta cujas ervilhas eram duplo-homozigotas dominantes (VVRR, 

fenótipo amarela lisa) com ervilhas duplo-homozigotas recessivas (vvrr, fenótipo verde rugosa). Os únicos 

gametas possíveis eram VR e vr, logo, houve a formação de uma geração F1 inteiramente duplo-heterozigota 

(VvRr). O cruzamento desta geração F1 gerou a seguinte geração F2: 
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Proporção Genotípica de F2: 

9 V_R_ 

3 V_rr 

3 vvR_ 

1 vvrr 

 

Proporção Fenotípica de F2: 

9/16 Amarelas Lisas 

3/16 Amarelas Rugosas 

3/16 Verdes Lisas 

1/16 Verdes Rugosas 

 

É valido citar que, em casos de duplo-heterozigoto, ao analisar apenas dois pares, a proporção fenotípica 

observada será sempre 9:3:3:1.  
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Para determinar o número de gametas de determinado genótipo, basta observar o número de pares 

heterozigotos (n), e elevar 2 por esse número (2n). 

• Ex.: Formação de gametas em AABbCCDd.  

Há dois pares de alelos heterozigotos. Sem utilizar a fórmula, é possível deduzir que os gametas 

possíveis são: ABCD; AbCD; ABCd; AbCd. O par AA só pode mandar A, o par Bb pode mandar B ou b, 

o par CC só pode mandar C, o par Dd pode mandar D ou d. Sendo assim, há 4 possíveis combinações. 

O número de heterozigotos é 2, logo, n = 2. Na fórmula, 2² = 4, comprovando que os números batem. 

 

A Segunda Lei de Mendel também pode ser calculada como dois casos isolados de Primeira Lei de Mendel, 

obedecendo a “regra do E”. 

• Ex.: Cruzamento VvRr x VvRr, destrinchado em  Vv x Vv e Rr x Rr 

Há probabilidade de ¾ para a formação de sementes amarelas (V_), enquanto há probabilidade de ¼ 

para a formação de sementes lisas (rr). Caso a busca seja pela probabilidade de sementes amarelas 

E lisas,  multiplica-se ¾ x ¼ = 3/16, a proporção anteriormente vista. 

 

 V v 

V VV Vv 

v Vv vv 

 

¾ de probabilidade de ser amarela 

 

 R r 

R RR Rr 

r Rr rr 

 

¼ de probabilidade de ser rugosa 

 

 

 

Caso os genes estejam no mesmo cromossomo, ou seja, em Linkage, a segregação NÃO será 

independente, portanto, a Segunda Lei de Mendel não é absoluta.  
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Exercícios 

 

1. Mendel, durante as suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses. Entre estas, estava a de que fatores 

se segregam quando ocorre a produção dos gametas. O que Mendel chamou de fatores, hoje sabemos 

que se trata dos (as): 

a) cromossomos. 

b) genes. 

c) RNA. 

d) espermatozoides. 

e) fenótipos. 

 

 

2. Imagine que, no cruzamento entre dois ratos de pelagem preta (característica dominante), nasceu um 

filhote de pelagem branca. Ao observar esse fato, podemos afirmar que: 

a) Os pais do rato branco são heterozigotos. 

b) Os pais do rato branco são homozigotos. 

c) O rato branco é heterozigoto. 

d) O rato branco tem o mesmo genótipo dos pais, diferindo apenas no fenótipo. 

e) É impossível que o rato branco seja filho dos ratos de pelagem preta. 

 

 

3. De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipos 

a) AaBb produzem gametas A, B, a e b. 

b) AaBB produzem gametas AB e aB. 

c) Aa produzem gametas AA, Aa e aa. 

d) AA produzem gametas AA. 

e) AABB produzem dois tipos de gametas. 
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4. No heredograma a seguir, pode-se verificar a ocorrência de uma determinada síndrome genética. 

Identifique os tipos de herança genética associados a essa síndrome em relação a dois fatores: padrão 

de dominância e sexo. Em seguida, cite duas características representadas no heredograma que 

explicam esses tipos de herança genética. 

 

 

 

5. Em uma determinada espécie de animal, o peso é controlado pó dois pares de poligenes A e B. os genes 

dominantes promovem, cada um, 10 gramas, sendo que o animal duplo recessivo (aabb) tem peso de 

5 gramas. Determine o peso máximo e o peso mínimo dos descendentes do seguinte cruzamento: Aabb 

X AaBB. 

 

 

6. As  reações  bioquímicas,  em  sua  maioria, são  interligadas  e  frequentemente  interdependentes. Os  

produtos  de  uma  cadeia  de  reações  podem  ser utilizados  em  muitas  outras  vias  metabólicas. 

Assim, não é surpreendente que a expressão fenotípica de um gene envolva mais do que uma 

característica.  A afirmação acima refere-se ao conceito de: 

a) dominância incompleta. 

b) heterogeneidade genética. 

c) pleiotropia. 

d) alelismo múltiplo. 

e) fenocópia. 
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7. A herança da cor do olho na espécie humana geralmente é representada simplificadamente como um 

par de alelos, A (dominante, determinando cor castanha) e  a  (recessivo,  determinando  cor  azul).  

Baseando-se  nessa  explicação,  analise  as  afirmações  abaixo, proferidas por casais em relação à 

cor dos olhos de seu bebê, verificando se elas têm fundamento. Justifique sua resposta. 

a) Afirmação de um casal de olhos azuis: “nosso bebê poderá ter olhos castanhos porque as avós 

têm olhos castanhos”. 

b) Afirmação de um casal de olhos castanhos: “nosso bebê poderá ter olhos azuis porque o avô 

paterno tem olhos azuis”. 

 

 

8. O daltonismo é causado por um alelo recessivo de um gene localizado no cromossomo X. Em uma 

amostra representativa da população, entre 1000 homens analisados, 90 são daltônicos. Qual é a 

porcentagem esperada de mulheres daltônicas nessa população? 

a) 0,81 %. 

b) 9 %. 

c) 83 %. 

d) 4,5 %. 

e) 16 % 

 

 

9. Lúcia e João são do tipo sangüíneo Rh positivo e seus irmãos, Pedro e Marina, são do tipo Rh negativo. 

Quais dos quatro irmãos podem vir a ter filhos com eritroblastose fetal? 

a) Marina e Pedro. 

b) Lúcia e João. 

c) Lúcia e Marina. 

d) Pedro e João. 

e) João e Marina 

 

10. Suponha que você tenha em seu jardim exemplares da mesma espécie de ervilha utilizada por Mendel 

em seus experimentos. Alguns desses exemplares produzem sementes lisas e outros, sementes 

rugosas. Sabendo que a característica “lisa” das sementes da ervilha é determinada por um alelo 

dominante L, portanto por genótipos LL ou Ll e, sabendo ainda, que as flores são hermafroditas e que 

sementes produzidas por autofecundação são viáveis, 

a) planeje um cruzamento experimental entre flores de exemplares diferentes que lhe permita 

determinar se uma planta que produz sementes lisas é homozigota ou heterozigota para esse 

caráter.  

b) No caso de ocorrer autofecundação em uma planta que produz sementes lisas e é heterozigota, 

qual seria a proporção esperada de descendentes com sementes rugosas? 
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Gabarito 

 

1. B 

Os fatores a que Mendel se refere são os genes, sendo “o par de fatores” equivalente ao par de alelos. 

 

2. A 

Quando observamos pais iguais entre si, mas com um filho com característica diferente, temos um caso 

onde os pais são heterozigotos Aa x Aa e o filhote homozigoto recessivo aa. 

 

3. B 

Os gametas formados podem ser AB ou aB, afinal o gene A pode ter os alelos A ou a, enquanto o gene B 

só vai ter o alelo B. 

 

4. O heredograma mostra uma síndrome com herança ligada ao sexo e recessiva. Sabemos que é 

relacionada aos cromossomos sexuais pois a proporção de homens e mulheres afetados não é 

equilibrada. Caso fosse ligada ao Y, todos os homens apresentariam, mas como há gerações onde não 

temos filhos homens afetados, temos uma herança ligada ao X. Como apenas mulheres filhas do casal I 

tem filhos afetados, estas mulheres serão XAXa e os filhos aeftados serão XaY. 

 

5. A cada alelo dominante, adiciona-se 10g. O peso mínimo é 5g (aabb). 

Ao cruzar Aabb x AaBB temos como prole: AABb, AaBb e aaBb, com os pesos 35g, 25g e 15g, 

respectivamente. 

 

6. C 

O texto mostra o conceito de pleiotropia, onde um único par de alelos é capaz de determinar mais de uma 

característica. 

 

7.  

a) Casal de olhos azuis apresenta o genótipo aa em ambos os pais. Logo o filho só pode nascer aa. 

b) Casal de olhos castanhos, com avô de olho azul, apresenta um pai heterozigoto Aa. Caso a mãe 

também seja heterozigota, o filho pode nascer aa. 

 

8. A 

A frequência do gene Xd é de 90/1000 = 0,09 (visto que homens precisam apenas de um gene para serem 

daltônicos, e de 1000 homens, 90 apresentam este gene). Para mulheres serem daltônicas, elas devem 

apresentar XdXd, logo teremos 0,09 x 0,09 = 0,0081 ou 0,81% 

 

9. E 

Como João é Rh+ e Marina é Rh-, há uma probabilidade do filho deles nascer Rh+, com o genótipo Rr. 
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10.  

a) Deve-se cruzar a planta que produz sementes lisas (L_) com outra homozigota recessiva (ll). Se 

nascerem apenas plantas lisas, sabemos que o parental é homozigoto (LL x ll = 100% Ll). Se nascerem 

plantas com mais de um fenótipo, temos uma planta heterozigota (Ll x ll = 50% Ll e 50% ll). 

b) Teremos Ll x Ll, com prole 1 LL : 2 Ll : 1 ll. Logo, 1/4, ou 25%, dos descendentes serão rugosas ll. 
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Exercícios de calorimetria 

 

Exercícios 

 

1. (Eear 2019)  Duas porções de líquidos A e B, de substâncias diferentes, mas de mesma massa, 

apresentam valores de calor específico respectivamente iguais a 0,58 cal g C   e 1,0 cal g C.   Se 

ambas receberem a mesma quantidade de calor sem, contudo, sofrerem mudanças de estado físico, 

podemos afirmar corretamente que:   

a) a porção do líquido A sofrerá maior variação de temperatura do que a porção do líquido B.    

b) a porção do líquido B sofrerá maior variação de temperatura do que a porção do líquido A.    

c) as duas porções, dos líquidos A e B, sofrerão a mesma variação de temperatura.    

d) as duas porções, dos líquidos A e B, não sofrerão nenhuma variação de temperatura.    
  
 
 

2. (Mackenzie 2019)  Anelise lava a sua garrafa térmica com água filtrada, à temperatura de 20 C.  

Coloca então, na garrafa, uma porção de 200 g  de café que acabara de coar, a uma temperatura inicial 

0.θ  Considerando-se a capacidade térmica da garrafa 100 cal C,  o calor específico sensível do café 

1,0 cal g C  e, após algum tempo, a temperatura de equilíbrio do sistema garrafa/café ter atingido 

60 C,  pode-se afirmar que o valor de 0,θ  em C,  é  

a) 30     

b) 40     

c) 60     

d) 70     

e)  80     
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3. (G1 - ifsul 2019)  O gráfico a seguir representa a variação de temperatura T,Δ  em função da quantidade 

de calor Q,  transferidas a dois sistemas A  e B,  que apresentam a mesma massa cada um deles.  

 
De acordo com o gráfico, concluímos que a capacidade térmica do corpo A  A(C ),  em relação à 

capacidade térmica do corpo B  B(C ),  é   

a) duas vezes maior.    

b) quatro vezes maior.    

c) duas vezes menor.    

d) quatro vezes menor.    
  
 
 

4. (Mackenzie 2019) Nas engenharias metalúrgica, mecânica e de materiais, o processo de têmpera é 
muito utilizado para conferir dureza aos materiais. Esse processo consiste em submeter o material a 
um resfriamento brusco após aquecê-lo acima de determinadas temperaturas. Isso causa o surgimento 
de tensões residuais internas, provocando um aumento da dureza e resistência do material. 

 
Nos laboratórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie um aluno deseja realizar a têmpera de uma 

barra de ferro, cuja massa vale 1000 g.  A peça é então colocada em um forno de recozimento durante 

o tempo suficiente para que ocorra o equilíbrio térmico. Em seguida é retirada e rapidamente imersa 

em um tanque com 10.000 g  de óleo, cujo calor específico sensível vale 0,40 cal g C.  Sabendo-se 

que o calor específico sensível do ferro tem valor aproximado de 0,11cal g C,  e que a temperatura do 

óleo muda de 28 C  para 38 C,  a temperatura do forno no momento em que a barra é retirada vale 

aproximadamente, em C   

a) 100     

b) 200     

c) 300     

d) 400     

e) 500     
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5. (Famema 2019)  Em uma bolsa térmica foram despejados 800 mL  de água à temperatura de 90 C.  

Passadas algumas horas, a água se encontrava a 15 C.  Sabendo que o calor específico da água é 

1,0 cal (g C),   que a densidade da água é 1,0 g mL  e admitindo que 1cal  equivale a 4,2 J,  o valor 

absoluto da energia térmica dissipada pela água contida nessa bolsa térmica foi, aproximadamente,  

a) 50 kJ.     

b) 300 kJ.     

c) 140 kJ.     

d) 220 kJ.     

e) 250 kJ.     
  
 
 

6. (Eear 2019)  A figura a seguir mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 g  de uma 

substância hipotética, inicialmente a 15 C,  no estado sólido, em função da quantidade de calor que 

esta recebe. 
 

 
 

Determine o valor aproximado do calor latente de vaporização da substância, em cal g.   

a) 10     

b) 20     

c) 30     

d) 40     
  

  



 
 

 

 

4 

Física 
 

7. (G1 - ifsul 2019) A tabela abaixo mostra os valores da temperatura de ebulição da água em função da 
pressão a que a água está sendo submetida.  

 

Pressão (atm)  Temperatura de Ebulição ( C)  

0,474  80,0  

1,0  100,0  

2,0  120,0  

5,0  152,0  

10,0  180,0  

 
 

Com base na tabela e nos conhecimentos de calorimetria, analise as afirmativas a seguir:  

I. Quanto maior a altitude local, menor será a temperatura de ebulição da água.  

II. Quanto maior a pressão exercida na água, maior será a sua temperatura de ebulição.  

III. Em uma panela de pressão, a temperatura da água no estado líquido não poderá ultrapassar os 

100 C.   

IV. À pressão de 0,474 atm  e à temperatura de 90 C,  a água estará no estado líquido.  

Estão corretas apenas as afirmativas   

a) I e II.     

b) II e III.     

c) I e IV.     

d) III e IV.     
  
 
 

8. (G1 - ifsul 2019) De acordo com a teoria que envolve a calorimetria e a termologia, considere as 
seguintes afirmações: 

I. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a sua quantidade de calor.  

II. Quando colocamos dois corpos em contato, que se encontram com diferentes temperaturas, o 
corpo de maior temperatura doa calor para o corpo com menor temperatura, logo há uma 
transferência de temperatura de um corpo para outro.  

III. Um corpo pode receber calor e manter a sua temperatura constante.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)  

a) I.    

b) II.    

c) III.    

d) I e II.     
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9. (Uel 2019) Numa sala com temperatura de 18 C,  estão dispostos um objeto metálico e outro plástico, 

ambos com a mesma temperatura desse ambiente. Um indivíduo com temperatura corporal média de 

36 C  segura esses objetos, um em cada mão, simultaneamente. Neste caso, é correto afirmar que há 

rápida transferência de calor  

a) da mão para o objeto metálico e lenta da mão para o plástico, por isso a sensação de frio maior 
proveniente do objeto metálico.    

b) do objeto metálico para a mão e lenta do plástico para a mão, por isso a sensação de frio maior 
proveniente do plástico.    

c) da mão para o plástico e lenta da mão para o objeto metálico, por isso a sensação de frio maior 
proveniente do plástico.    

d) do plástico para a mão e lenta do objeto metálico para a mão, por isso a sensação de calor maior 
proveniente do objeto metálico.    

e) da mão para o plástico e lenta da mão para o objeto metálico, por isso a sensação de calor maior 
proveniente do objeto metálico.    

  
 
 

10. (Mackenzie 2019)  Um chuveiro domiciliar, que desenvolve potência de 5.200 W,  quando instalado em 

uma diferença de potencial de 220 V,  tem toda a energia dissipada por seu resistor transferida para a 

porção de água que por ele passa. Em um dia em que a temperatura ambiente vale 20 C  e, supondo-

se que pelo chuveiro passe 52  gramas de água por segundo, pode-se afirmar corretamente que a 

temperatura com que a água sai do chuveiro vale em C  

(Considere o calor específico sensível da água 4,0 J g C)   

a) 52     

b) 50     

c) 45     

d) 40     

e) 30     
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Gabarito 

 

1. A 
Pelos dados do enunciado, temos que: 

( )

( )

( ) ( )

A A

B B

A A A A B
A B

B B B B A

Q mc I

Q mc II

I II :

mc c cQ
1

Q mc c c

Δθ

Δθ

Δθ Δθ
Δθ Δθ

Δθ Δθ

 =


=



=  =  =

 
 

Como 

B

A

c
1,

c


 A B.Δθ Δθ    

 
2. E 

Considerando o sistema garrafa-café termicamente isolado, têm-se: 

( ) ( )Δθ Δθ

θ θ θ

θ

café garrafa

café garrafa

0 0 0

0

Q Q 0

mc C 0

160
200(1)(60 ) 100(60 20) 0  120 2 40 0    

2

80 C.

+ =

+ =

− + − =  − + =  = 

= 
   

 
3. C 

Usando a expressão da capacidade térmica, temos: 

Q
C

TΔ
=

  
 
Para o sistema A: 

A
A

A

Q 4000 cal
C 100 cal C

T 40 CΔ
= = = 


 

 
Para o sistema B: 

B
B

B

Q 4000 cal
C 200 cal C

T 20 CΔ
= = = 


 

 
Então, fazendo a razão entre as capacidades térmicas dos sistemas: 

A A B
A

B B

C C C100 cal C 1
C

C 200 cal C C 2 2


=  =  =
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4. D 

Para o equilíbrio térmico, a quantidade de calor cedida pela peça quente Fe(Q )  é a mesma recebida pelo 

óleo do tratamento térmico óleo(Q ).  

Fe óleoQ Q=
 

Essa quantidade de calor trocada tem diferença de temperatura sem mudança de estado físico, 

portanto é um calor sensível, dado por Q m c T,Δ=    então, aplicando na igualdade: 

( ) ( )

Fe Fe Fe óleo óleo óleom c T m c T

cal cal
1000 g 0,11 T 38 C 10000 g 0,4 38 28 C

g C g C

40
T 38 T 363,63 38 T 401,63 C 400 C

0,11

Δ Δ  =  

  −  =   − 
   

− =  = +  =   

   
 

5. E 
Aplicando a equação do calor sensível: 

4,2J
Q mc T Q V c T Q 1 800 115 90 Q 60.000cal

cal

Q 252.000J Q 250kJ.

Δ ρ Δ=  =  =   −  =  

=  
   

 
6. B 

Quantidade de calor trocada durante a vaporização (na temperatura de 85 C) :  

Q 15000 cal 11000 cal 4000 cal= − =  
 
Sendo assim: 

Q mL

4000 200L

L 20 cal g

=

=

 =    
 

7. A 
Análise das afirmativas: 
I. Verdadeira. Quanto maior a altitude local, menor a pressão atmosférica, sendo assim a temperatura 

de ebulição é menor. 
II. Verdadeira. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais, logo, aumentando-se a pressão a 

água ferve numa temperatura maior. 
III. Falsa. Como a panela de pressão aumenta a pressão interna além da pressão atmosférica externa, a 

água ferve a temperaturas acima dos 100 C.  

IV. Falsa. Nesta pressão a temperatura de ebulição é menor que 90 C, portanto a fase será gasosa.   

 
8. C 

Análise das afirmativas. 
I. Falsa. O calor é energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para outro corpo 

com temperatura menor. Assim, para ser chamada de calor, essa energia deve ser transitória entre 
os corpos.  

II. Falsa. Há transferência de energia térmica do corpo com maior temperatura para o de menor 
temperatura, e não transferência de temperatura.  

III. Verdadeira. É o caso de produção de trabalho no processo isotérmico de expansão de um gás que 
movimenta um êmbolo, realizando trabalho. Neste caso, o calor recebido pelo gás é exatamente igual 
ao trabalho executado pelo gás, assim ele mantém sua temperatura constante.   
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9. A 
O metal é um excelente condutor de calor enquanto o plástico é péssimo. Assim, o calor do corpo do 
indivíduo flui mais rápido pelo metal que pelo plástico, dando a sensação térmica de frio para a mão que 
segura o metal. Materiais com baixo calor específico como os metais tem facilidade na condução de calor 
por aquecerem e resfriarem mais rápido em relação a materiais com alto calor específico. Já materiais 
com alto calor específico aquecem e resfriam mais lentamente, como no caso do plástico e da própria 
água dos mares, lagos e rios, que por essa característica ajudam a manter o planeta Terra com uma 
variação de temperatura agradável.   
 

10. C 
A energia associada à potência em cada segundo é: 

J
E P t E 5200 1s E 5200 J

s
Δ=   =   =

  
 
Essa energia é igual ao calor sensível. 
E Q m c TΔ= =     
 
Assim, a temperatura final que a água sai do chuveiro é: 

( )
J

5200 J 52 g 4 T 20 C
g C

T 25 20 T 45 C

=   − 
 

= +  =      
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Exercícios de termodinâmica (1° lei) 

 

Exercícios 

 

1. (Ufu 2019)  Em um motor de automóvel, a mistura de combustível com ar é comprimida pelo pistão 

antes da ignição a uma taxa de 10,0  para 1,0,  ou seja, o volume final do cilindro é 10  vezes menor que 

o volume inicial, como mostrado na figura abaixo (figura fora de escala). 
 

 
 

Considere que não haja trocas de calor entre a mistura no interior do cilindro e sua vizinhança, que as 
dimensões do equipamento não sofram variações significativas com a temperatura, e que a mistura 
tenha comportamento semelhante ao de um gás ideal e faça o que se pede. 

a) Se a pressão inicial e a temperatura inicial valem 1,5 atm  e 127 C  respectivamente, e a pressão 

final é de 30 atm,  calcule, em graus Celsius, a temperatura da mistura na situação final. 

b) Explique a variação de temperatura sofrida pela mistura.  
  
 
 

2. (Upf 2018) São várias as reportagens veiculadas na mídia que mostram pessoas tentando construir um 
motor que não necessita fornecimento contínuo de energia externa para funcionar, ao que se denomina 
de “moto perpétuo”. Essas máquinas têm como objetivo gerar energia para manter o seu próprio 
movimento, bastando dar um impulso inicial e o movimento se dará de forma perpétua. 

 
Se essa máquina funcionasse, necessariamente se estaria violando a  

a) Lei da Conservação de Energia.     

b) Primeira Lei de Newton.     

c) Lei da Conservação de Quantidade de Movimento.     

d) Lei da Gravitação Universal.     

e) Equação geral dos gases.     
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3. (Uel 2017) Considere o diagrama pV  da figura a seguir. 

 

 
 

O ciclo fechado ao longo do percurso abcda  é denominado ciclo Otto e representa o modelo idealizado 

dos processos termodinâmicos que ocorrem durante o funcionamento de um motor a gasolina. O calor 

recebido pelo motor, dado por 1Q ,  é fornecido pela queima da gasolina no interior do motor. W  

representa o trabalho realizado pelo motor em cada ciclo de operação, e 2Q  é o calor rejeitado pelo 

motor, por meio da liberação dos gases de exaustão pelo escapamento e também via sistema de 

arrefecimento. 

 

Considerando um motor que recebe 2.500 J  de calor e que realiza 875 J  de trabalho em cada ciclo de 

operação, responda aos itens a seguir. 

a) Sabendo que o calor latente de vaporização da gasolina vale 4 J
5 10 ,

g
  determine a massa de 

gasolina utilizada em cada ciclo de operação do motor. 

b) Sabendo que, em um ciclo termodinâmico fechado, a soma das quantidades de calor envolvidas 
no processo é igual ao trabalho realizado no ciclo, determine a quantidade de calor rejeitada 
durante cada ciclo de operação do motor.  

  
 
 

4. (Uefs 2017) A primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados foi originalmente comprovada 
pela observação empírica, no entanto é hoje considerada como a definição de calor através da lei da 
conservação da energia e da definição de trabalho em termos de mudanças nos parâmetros externos 
de um sistema. 
Com base nos conhecimentos sobre a Termodinâmica, é correto afirmar:  

a) A energia interna de uma amostra de um gás ideal é função da pressão e da temperatura absoluta.    

b) Ao receber uma quantidade de calor Q  igual a 48,0 J,  um gás realiza um trabalho igual a 16,0 J,  

tendo uma variação da energia interna do sistema igual 64,0 J.     

c) Quando se fornece a um sistema certa quantidade de energia Q,  esta energia pode ser usada 

apenas para o sistema realizar trabalho.    

d) Nos processos cíclicos, a energia interna não varia, pois volume, pressão e temperatura são iguais 
no estado inicial e final.    

e) A energia interna, o trabalho realizado e a quantidade de calor recebida ou cedida independem do 

processo que leva o sistema do estado inicial A  até um estado final B.     
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5. (G1 - ifsul 2016)  No estudo da termodinâmica dos gases perfeitos, são parâmetros básicos as 

grandezas físicas quantidade de calor (Q),  trabalho (W)  e energia interna (U),  associadas às 

transformações que um gás perfeito pode sofrer.  
Analise as seguintes afirmativas referentes às transformações termodinâmicas em um gás perfeito:  

I. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação adiabática, o trabalho (W)  

que o sistema troca com o meio externo é nulo.  

II. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isotérmica, a variação da 

energia interna é nula ( U 0). =  

III. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isométrica, a variação da 

energia interna ( U)  sofrida pelo sistema é igual a quantidade de calor (Q)  trocado com o meio 

externo.  

Está (ão) correta (s) apenas a(s) afirmativa (s)  

a) I.    

b) III.     

c) I e II.    

d) II e III.    

 

 

6. (Ufrgs 2015)  Sob condições de pressão constante, certa quantidade de calor Q,  fornecida a um gás 

ideal monoatômico, eleva sua temperatura em T.  

Quanto calor seria necessário, em termos de Q,  para concluir a mesma elevação de temperatura T,  

se o gás fosse mantido em volume constante?  

a) 3Q.     

b) 5Q / 3.     

c) Q.     

d) 3Q / 5.     

e) 2Q / 5.     
  
 
 

7. (Udesc 2015) Em um laboratório de física são realizados experimentos com um gás que, para fins de 
análises termodinâmicas, pode ser considerado um gás ideal. Da análise de um dos experimentos, em 
que o gás foi submetido a um processo termodinâmico, concluiu-se que todo calor fornecido ao gás 
foi convertido em trabalho.  

 
Assinale a alternativa que representa corretamente o processo termodinâmico realizado no 
experimento.  

a) processo isovolumétrico    

b) processo isotérmico    

c) processo isobárico    

d) processo adiabático     

e) processo composto: isobárico e isovolumétrico    
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8. (Ufu 2010) Um botijão de cozinha contém gás sob alta pressão. Ao abrirmos esse botijão, percebemos 
que o gás escapa rapidamente para a atmosfera. Como esse processo é muito rápido, podemos 
considerá-lo como um processo adiabático. 
Considerando que a primeira lei da termodinâmica é dada por ÄU = Q - W, onde ÄU é a variação da 
energia interna do gás, Q é a energia transferida na forma de calor e W é o trabalho realizado pelo gás, 
é correto afirmar que:  

a) A pressão do gás aumentou e a temperatura diminuiu.    

b) O trabalho realizado pelo gás foi positivo e a temperatura do gás não variou.    

c) O trabalho realizado pelo gás foi positivo e a temperatura do gás diminuiu.    

d) A pressão do gás aumentou e o trabalho realizado foi negativo.    
  
 
 

9. (Ufv 2010) A figura a seguir ilustra um processo termodinâmico em um gás. Sabendo que durante o 

processo ABC a variação da energia interna do gás foi igual a U e que o trabalho realizado pelo gás no 

processo BC foi igual a W, então a quantidade de calor transferida ao gás no processo ABC foi: 

 

 
 

a) U + VA (PA – PC) + W    

b) U + PA (VB – VA) − W    

c) U + VC (PA – PC) + W    

d) U + PA (VB – VA) + W    
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Texto para a próxima questão:  
O gráfico representa, em um processo isobárico, a variação em função do tempo da temperatura de 

uma amostra de um elemento puro cuja massa é de  observada durante 9 minutos. 

 
 

A amostra está no estado sólido a  no instante  e é aquecida por uma fonte de calor que lhe 

transmite energia a uma taxa de  supondo que não haja perda de calor.  

 
 

10. (Ufrgs 2014) O processo que ocorre na fase sólida envolve um trabalho total de 0,1kJ.  Nessa fase, a 

variação da energia interna da amostra é  

a) 6,1kJ.     

b) 5,9 kJ.     

c) 6,0 kJ.     

d) 
5,9 kJ.−

    

e) 6,1kJ.−     
 

 
 
  

1,0 kg,

0 ºC t 0=

32,0 10 J / min,
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Gabarito 

 

1.  
a) Pela equação geral dos gases, temos: 

0 0

0

P V P V

T T

1,5 10V 30 V

127 273 T

T 800 K 527 C

 
=

 
=

+

 = = 
 

 
b) Pela 1ª Lei da Termodinâmica, temos: 

Q Uτ Δ= +  
 
Como não há troca de calor com o ambiente durante a compressão, devemos ter que: 
Q 0=  e 0τ   
 
Logo: 
0 U U U 0τ Δ Δ τ Δ= +  = −    
 

Como UΔ  é proporcional a T,Δ  este deve ter uma variação positiva.   

 
2. A 

Os chamados moto-contínuos ou moto-perpétuos são mecanismos ou máquinas hipotéticas que são 

impossíveis de serem construídas, pois violam as Leis da Termodinâmica e a Lei da Conservação da 

Energia, pois tais mecanismos fictícios prometem gerar mais energia do que gastam ou ainda ter um 

rendimento de 100% por eliminar o atrito. Porém sabe-se que é impossível eliminar totalmente a energia 

dissipada pelo atrito, assim, fisicamente é impossível existir tal equipamento.   

 
3.  

 a) Temos: 

4

Q mL

2.500 m 5 10

m 0,05 g

=

=  

=
 

 
b) Temos: 

1 2 2 1 2 2

U Q W 0 Q W

Q W

Q Q W Q Q W Q 2.500 875 Q 1.625 J

Δ = −  = − 

=

+ =  = − +  = − +  = −    
 

4. D 
a) Falsa. A energia interna de um gás é função de sua temperatura absoluta. 

b) Falsa. De acordo com a primeira Lei da Termodinâmica, temos: 

U Q W U 48 16 U 32 JΔ Δ Δ= −  = −  =
  

c) Falsa. Ao fornecer uma energia a um sistema, este pode realizar trabalho ou aumentar sua energia 

interna. 

d) Verdadeira. 

e) Falsa. A avaliação das variáveis de processo depende de estabelecer um estado inicial e um estado 

final.   
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5. D 
I. Incorreta. Numa transformação adiabática o calor trocado é nulo. 
II. Correta. A variação da energia interna é diretamente proporcional à variação da temperatura absoluta. 
III. Correta. Numa transformação isotérmica, o trabalho realizado é nulo. Assim: 

U Q W  U Q 0  U Q.Δ Δ Δ= −  = −  =
   

 
6. D 

Da primeira lei da termodinâmica: 

P

V V

V
V

3 5
Isobárica :  Q Q U W Q n R T n R T Q n R T

2 2
Q U W  

3
Isométrica :  Q U Q n R T

2

3
n R T

Q 3 32    Q Q.
5Q 5 5

n R T
2

Δ Δ Δ Δ

Δ

Δ Δ

Δ

Δ


= = +  = +  =

= + 
 =  =


= =  =

   
 

7. B 
Para que todo o calor fornecido ao sistema seja convertido em trabalho, a variação de energia interna 
deve ser nula, sendo um processo isotérmico, e de acordo com a 1ª lei da termodinâmica, o calor recebido 
pelo sistema converte-se integralmente em trabalho. 

Q U se U 0 QΔ τ Δ τ= +  =  =    
 

8. C 
Ao abrirmos o botijão, o gás sofreu expansão realizando trabalho contra o meio (W > 0) 
 
Como o calor trocado foi nulo (Q = 0), a primeira lei da termodinâmica nos dá: 
 

U = Q – W  U = –W.  
 

Se a variação da energia interna foi negativa (U < 0) o gás sofre resfriamento, ou seja, a temperatura do 
gás diminuiu.   
 

9. D 
Dados: variação da energia intena: U; trabalho realizado no trecho BC: WBC = W 

De acordo com 1ª lei da termodinâmica: 

Q = U + WAB + WBC   

Q = U + PA (VB – VA) + W   
 

10. B 

Dados: 
3P 2 10 J / min; W 0,1 kJ.=  =

 
O aquecimento na fase sólida tem duração t 3min.Δ =  A quantidade de calor absorvida é: 

3 3Q P t 2 10 3  Q 6 10 J  Q 6 kJ.Δ= =    =   =
 

 
Aplicando a 1ª lei da termodinâmica: 

U Q W 6 0,1  U 5,9 J.Δ Δ= − = −  =
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Conflitos, migrações e extremismos 

 

Resumo 

 

Migração 

Migrante é todo aquele indivíduo que se desloca de um local para outro em busca de melhores 

condições de vida. Emigrante refere-se ao indivíduo ou população que sai de uma área. Imigrante refere-se 

ao indivíduo ou população que chega em uma área. O exemplo mais conhecido de migração mundial é a de 

latinos para os Estados Unidos, destacando-se a migração ilegal através da fronteira México-Estados Unidos. 

Em alguns casos, a realidade enfrentada pelos migrantes em seu novo local de residência é diferente do 

esperado, enfrentando a exploração de mão de obra, o preconceito (xenofobia) e a ausência de direitos sociais. 

 

Refugiados 

É um tipo de migração forçada, em que o migrante deixa seu país para escapar da guerra e da 

perseguição (política, econômica, étnica, religiosa). É um pouco diferente daquele migrante econômico, que 

busca melhores empregos, salários, condição de vida. A questão principal é saber se a pessoa está sendo 

empurrada (refugiado) para fora de seu país ou se está sendo atraída (migrante econômico) por outro país. 

A Convenção de Genebra de 1951, realizada pela ONU, define internacionalmente a questão dos refugiados. 

Eles possuem direitos, como não serem enviados de volta aos países de origem. A Guerra da Síria é, hoje, a 

principal origem desses refugiados, que migram, em sua grande maioria, para países vizinhos, como Turquia, 

Jordânia e Iraque.  

 

Extremismos 

No mundo atual, para entender a dinâmica geopolítica, é necessário analisar questões nacionalistas 

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

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

o assunto começaram a mudar durante a década de 1990, quando explodiram conflitos religiosos nesse 

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

radicalismo religioso. O nacionalismo, segundo especialistas, pode estar relacionado a problemas sociais e 

retorna como um conflito separatista. 

O crescimento do extremismo está diretamente relacionado ao fundamentalismo religioso. É 

importante destacar que a religião não é o problema, mas sim o fundamentalismo, que tem gerado conflitos 

no Oriente Médio. Um exemplo dessa questão é a Guerra da Síria, que opõe o governo de Bashar al-Assad e 

o Estado Islâmico, que busca formar um território na região. Na Nigéria, o Boko Haram, um grupo 

fundamentalista ligado ao Estado Islâmico, também tem provocado conflitos e atentados no país.  
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Exercícios 

 

1. Compare as imagens noturnas, obtidas através de satélite de sensoriamento remoto, que mostram a 

luminosidade dos principais núcleos de povoamento da Síria: 

 

 

Adaptado de O Globo, 06/03/2016. 

 

Considerando o contexto sírio no período indicado nas imagens, uma explicação para a mudança no 

padrão de distribuição espacial da população é: 

a) redução da expectativa de vida 

b) elevação da taxa de emigração 

c) aumento da insalubridade urbana 

d) diminuição do índice de fecundidade 

 

 

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

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

movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida – nem sempre alcançadas fora do 

país de origem. Ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são 

reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de 

imigrantes”. 

JOIA, A. L., GOETTEMS, A. A. Geografia: leituras e interação. Vol. 02. 1º ed. São Paulo: Leya, 2013. p.275. 

Um exemplo mundialmente reconhecido de restrição à entrada de imigrantes conforme mencionado 

no trecho acima é: 

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

b) a construção e ampliação do Muro do México. 

c) a intervenção dos Estados Unidos em Cuba. 

d) a deportação de estrangeiros irregulares no Brasil. 

e) a difusão de políticas públicas xenófobas na Europa. 
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3. Analise o mapa. 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

4. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria 

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

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

as fronteiras simbólicas. 

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

transportes. 

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

da indústria. 

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

cooperação. 

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

desenvolvimento humano. 
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5. “Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são, atualmente, 

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

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

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

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

Mundo. 

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

migrações internacionais. 

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

empregos e por melhores condições de vida. 

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

mas também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos. 

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

continuar a sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta. 

 

6. Frequentemente o terrorismo recorre a ações de grande impacto. Contudo, seu objetivo maior é o de 

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

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

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

primeiro do ganho financeiro.  

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

primeiro do ganho financeiro.  

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

objetivos ideológicos.  

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

objetivos ideológicos. 

e) realiza-se apenas no âmbito local, enquanto a criminalidade é marcada por uma influência global. 
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7. Observe o seguinte enunciado: 

“Naquele ano, em 2014, a família viajou de férias para a Turquia, e o grande assunto ali era a guerra civil 

na vizinha Síria. Naquele verão, o foco estava sobre um homem com aparência austera falando para as 

massas: Abu Bakr al-Baghdadi, que se proclamava líder, ou califa, de um grupo chamado ‘Estado 

Islâmico’. Para muitos, o surgimento desse grupo era apenas mais um capítulo de uma guerra civil que 

parecia interminável”. 

Meu filho me deu um colar de diamantes e depois se juntou ao Estado Islâmico. Por Dominic Casciani, BBC. Disponível em: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/meufilho-me-deu-um-colar-de-diamantes-e-depois-se-juntouao-estado-islamico.ghtml 

 

Os grupos extremistas ainda espalham o horror da violência e da intolerância pelo mundo. Atente ao 

que se diz a seguir sobre esses grupos: 

I. O Estado Islâmico possui o mesmo ideal de Guerra Santa de outros terroristas, como a Al-Qaeda, 

tendo dentre os seus objetivos a expansão do modelo teocrático radical islâmico pelo mundo. 

II. O Boko Haram é um grupo terrorista que tem forte atuação na Nigéria e regiões vizinhas, 

destacando-se como um dos grupos extremistas mais violentos. 

III. O Estado de Israel considera o Hamas como sendo uma organização terrorista e um braço 

político do Islã. 

Está correto o que se afirma em 

a) I e II apenas. 

b) II e III apenas. 

c) I e III apenas. 

d) I, II e III. 

 

 

8. Leia o texto a seguir. 

O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e do 

seu Protocolo de 1967. Em julho de 1997, promulgou a Lei de Refúgio n° 9.474/1997, que contempla 

os principais instrumentos regionais e internacionais sobre o tema e que garante documentos básicos 

aos refugiados, incluindo carteira de identidade e de trabalho, da liberdade de ir e vir no território 

nacional e outros direitos civis. Nos últimos cinco anos, as solicitações de refúgio no Brasil passaram 

de 966, em 2010, para 28.670, em 2015. 

Adaptado de: <http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-quase-9-mil-refugiados-de-79-nacionalidades-1>. Acesso em: 3 

out. 2016. 

 

Nesse contexto, o Brasil recebeu um grande número de refugiados, sobretudo, de um país asiático, no 

qual mais da metade da população foi forçada a deixar as suas casas. 

Indique o nome desse país, a região geográfica de origem e a principal causa do grande fluxo de 

refugiados, que ocorre desde março de 2011. 

  

http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-quase-9-mil-refugiados-de-79-nacionalidades-1


 
 

 

 

6 

Geografia 
 

9. A Espanha é um Estado unitário multinacional constituído por grupos étnicos regionais. Entretanto, em 

diversos momentos a unidade territorial espanhola esteve ameaçada, sobretudo com as reivindicações 

de independência de comunidades autônomas. A questão nacional espanhola, e de muitos outros 

países onde avançam movimentos separatistas, reacende o debate contemporâneo sobre os Estados 

nacionais e o nacionalismo em suas distintas facetas, especialmente em um contexto de globalização. 

a) Identifique as duas principais regiões autônomas espanholas que historicamente reivindicam 

independência e sua constituição como Estados nacionais. 

b) Além de movimentos nacionalistas que reivindicam independência e a formação de novos países, 

aponte duas outras expressões de nacionalismo que se tornaram mais frequentes com a 

globalização. 

 

 

10. União Europeia duplica recursos de ajuda emergencial para refugiados na Grécia 

A União Europeia anunciou que duplicará a ajuda de emergência para os refugiados na Grécia. O 

objetivo é melhorar as condições de vida das pessoas que estão paradas no país há meses enquanto 

tentam chegar aos países mais ricos da Europa, na fuga de seus países de origem. Cerca de 115 

milhões de euros em ajuda de emergência estão sendo enviados pelo bloco, além dos 83 milhões de 

euros do início deste ano. O dinheiro será canalizado através de organizações humanitárias para 

melhorar os abrigos de moradia e o acesso das crianças refugiadas à educação. 

Adaptado de oglobo.globo.com, 11/09/2016. 

 

O conceito de refugiado foi elaborado em 1951 em uma convenção da ONU. São consideradas 

refugiadas todas as pessoas que se encontram fora de seu país de origem e que não podem ou não 

querem regressar a ele por causa de fundados temores de perseguição. 

Aponte dois motivos de perseguição às pessoas que se tornam refugiadas. Indique, ainda, duas 

consequências demográficas para as áreas de origem desses refugiados. 
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Gabarito 

 

1. B 

Em 2011, com a Primavera Árabe (movimento por democracia contra ditaduras no Oriente Médio e norte 

da África), a Síria mergulhou em uma guerra civil entre o governo do ditador Bashar al-Assad e rebeldes 

sunitas (moderados e radicais, como o Estado Islâmico). A guerra levou a problemas no suprimento de 

energia elétrica em várias cidades e ao deslocamento de populações civis, daí a redução dos núcleos de 

luminosidade nas cidades destacadas no mapa, entre 2012 e 2014. O país apresenta muitos emigrantes, 

refugiados que fogem do conflito em direção aos países vizinhos (Jordânia, Líbano e Turquia) e à União 

Europeia. 

 

2. B 

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

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

entrada de mexicanos no país. 

 

3. D 

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

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

pertencentes ao Eixo do Mal. 

 

4. E 

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

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

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

 

5. B 

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

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

 

6. B  

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

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

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

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

 

7. D 

A Nova Ordem Mundial é caracterizada pelo aumento dos conflitos étnicos, religiosos e separatistas e 

também do terrorismo. No caso dos grupos terroristas, são exemplos: 

- Estado Islâmico (fundamentalista sunita, com o objetivo de estabelecer um califado no mundo 

muçulmano, operante na Síria e Iraque, e atuante contra os governos desses países, potências ocidentais 

e a Rússia); 

- Boko Haram (fundamentalista sunita, operante no norte da Nigéria, promove atentados contra o governo 

e cristãos, objetiva a imposição da lei islâmica em grande parte do país); 

- Hamas (fundamentalista sunita e partido político, representa os palestinos, principalmente da Faixa de 

Gaza, e atuante contra Israel, pois os israelenses promoveram uma ocupação parcial dos territórios 

palestinos e o Estado israelense é desproporcionalmente violento em ações contra palestinos). 
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8. Trata-se da Síria, localizada no Oriente Médio. Foi um dos países atingidos pela Primavera Árabe em 

2011, um movimento por democracia contra a ditadura de Bashar al-Assad. Porém, o fracasso da 

diplomacia, a violência do governo e dos grupos rebeldes, bem como a interferência de outros países 

(Estados Unidos, França, Rússia, Arábia Saudita, Turquia e Irã) levaram a Síria a uma guerra civil com 

milhares de mortos. Entre os grupos rebeldes, surgiu o Estado Islâmico (grupo fundamentalista sunita e 

terrorista), que luta contra os governos do Iraque e da Síria, além de promover atentados contra países 

como Turquia, França, Bélgica e Estados Unidos. Nos últimos anos, um grande fluxo de refugiados 

migrou para os países vizinhos e União Europeia. Também aumentou o fluxo de refugiados para o Brasil, 

país que apresenta a maior população de origem síria e libanesa do mundo. 

 

9.  

a) As duas principais regiões com movimentos separatistas na Espanha são a Catalunha e o País Basco. 

No caso da Catalunha, um referendo pela independência agravou a crise com o governo central 

espanhol nos últimos anos. 

b)  Com a globalização da economia, fortaleceram-se movimentos de reação ao enfraquecimento dos 

Estados Nacionais, entre os quais, o crescimento de movimentos políticos extremistas, a exemplo da 

extrema-direita, que, em muitos casos, é protecionista. Mesmo no interior das organizações 

econômicas do período da globalização, observa-se uma defesa dos interesses nacionais, a exemplo 

da OMC (Organização Mundial do Comércio). O pouco avanço nas negociações comerciais reflete a 

atuação pouco liberal de países (Estados Unidos) ou grupos de países (G-20, países emergentes e 

subdesenvolvidos). 

 

10. Entre os motivos de perseguição às pessoas que se tornam refugiadas, podem-se citar: raça, religião, 

nacionalidade, opiniões políticas, diferenças entre grupos sociais, violação dos direitos humanos, grave 

perturbação da ordem pública interna. As consequências demográficas para as áreas de origem desses 

refugiados são: redução da população, da PEA e do mercado consumidor, queda da taxa de fecundidade, 

queda da longevidade. 
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Geopolítica do Oriente Médio 

 

Resumo 

 

O Oriente Médio é uma área geográfica que inclui países como Turquia, Jordânia, Arábia Saudita, Irã, 

Iraque, Iêmen e a região da Palestina, onde também se encontra o Estado de Israel. 

Apesar das diferentes etnias que ocupam essa região, existem elementos em comum, como a língua 

árabe e a religião islâmica. Essa é uma das três maiores religiões monoteístas do mundo e possui grande 

expressividade no Oriente Médio. 

Outra característica relevante do Oriente Médio é a presença de enorme quantidade de petróleo no 

subsolo da região. Na segunda metade do século XX, o petróleo se tornou a principal matriz energética. 

Portanto, o controle de suas reservas passou a ser de interesse estratégico para as principais empresas e 

potências políticas mundiais. 

 

 
Disponível em: https://descomplica.com.br/blog/historia/resumo-questao-palestina/ 

  

A Questão Palestina 

Durante muitos anos e depois de inúmeras diásporas, os judeus buscavam sua terra santa. No fim do 

século XIX, surgiu o movimento sionista, que tinha como objetivo criar um Estado judeu na região da Palestina, 

considerada o berço do judaísmo. Porém, essa região estava ocupada por árabes-palestinos. A partir da 

segunda metade do século XIX, uma grande quantidade de judeus migrou em massa em direção aos 

territórios da Palestina, então habitados por cerca de 500 mil árabes. 
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 Essa região é reivindicada pelos judeus por ter sido ocupada por eles até a sua expulsão pelo Império 

Romano, no século III d.C., iniciando a diáspora (dispersão de judeus pelo mundo). Com a ocupação da área, 

uma tensão estabeleceu-se entre os povos das duas principais religiões do local, o que desencadeou uma 

série de conflitos. Após o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a Organização das Nações Unidas 

(ONU), que ficou encarregada de resolver a situação, estabeleceu um Estado duplo entre as duas nações em 

1947. Dessa forma, aproximadamente metade do território seria ocupada por cada povo, e Jerusalém, a 

capital, ficaria sob uma administração internacional. Era a partilha da ONU. 

No ano seguinte, porém, Israel não aceitou o tratado e declarou independência na região, iniciando o 

processo de ocupação da Palestina. 

Em 1964, foi criada a OLP (Organização para a Libertação da Palestina), liderada por Yasser Arafat, 

para lutar pelos direitos perdidos por esse povo na região com os acontecimentos então recentes. O principal 

grupo político da OLP, também controlado por Arafat, era o Fatah, um grupo moderado ainda hoje existente. 

Com a reação dos países árabes circundantes, que eram contrários à criação do Estado de Israel, teve 

início a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Em apenas seis dias, os israelenses tomaram a Faixa de Gaza e a 

Península do Sinai do Egito, as Colinas de Golã da Síria, Jerusalém Oriental da Jordânia e a Cisjordânia. 

Mesmo com a resolução posterior da ONU, em que Israel deveria devolver tais territórios, esses continuaram 

sob domínio israelense por um bom tempo. 

Em 1973, teve início a Guerra do Yom Kippur, em que os países árabes derrotados na Guerra dos Seis 

Dias tentaram reaver seus territórios. Porém, Israel conseguiu uma nova vitória, pois contava com o apoio 

indireto dos Estados Unidos. Os países árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

realizaram uma grande represália aos Estados Unidos, prejudicando toda a economia mundial: aumentaram 

os preços do barril de petróleo em 300%, iniciando a primeira crise do petróleo em 1973. 

Em 1979, Israel decidiu pela devolução da Península do Sinai para o Egito, após a mediação dos Estados 

Unidos no sentido de selar um acordo entre os dois países, chamado de Acordos de Camp David. Com isso, 

os egípcios se tornaram os primeiros povos árabes a reconhecerem oficialmente o Estado de Israel, gerando 

profunda revolta entre os demais países da região. 

No ano de 1987, chegou ao auge a Primeira Intifada, uma revolta espontânea da população árabe-

palestina contra o Estado de Israel, quando o povo atacou com paus e pedras os tanques e armamentos de 

guerra judeus. A reação de Israel foi dura e gerou um dos maiores massacres do conflito, o que desencadeou 

uma profunda revolta da comunidade internacional em virtude do peso desproporcional do uso da força nas 

áreas da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. No mesmo ano, foi criado o Hamas, que, mais radical, visava à 

destruição completa do Estado de Israel, ao contrário da OLP, que objetivava apenas a criação da Palestina. 

Em 1993, mediados pelos Estados Unidos, israelenses e palestinos assinaram os Acordos de Oslo, no 

qual representantes da OLP reconheceram a criação do Estado de Israel. No entanto, atualmente, setores 

radicais israelenses e palestinos ainda mantêm intensos conflitos pela ocupação da região da Palestina. 
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Disponível em: http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/mapa_israel_palestina.jpg 

 

A Questão Curda 

Os curdos formam uma etnia composta por cerca de 30 milhões de pessoas, são descendentes do 

reino mesopotâmico ou medo-persa, e habitam uma região localizada em seis diferentes países: Turquia, 

Armênia, Azerbaijão, Iraque, Irã e Síria. Em geral, os curdos professam a religião islâmica e reivindicam a área 

que ocupam nesses países para a criação de um Estado chamado Curdistão. A questão curda estabelece-se 

no fato de esse povo formar a maior nação sem um Estado territorial. 

Até a Segunda Guerra Mundial, os curdos habitavam áreas correspondentes ao que eram os Impérios 

Turco-Otomano e Persa. Atualmente, habitam os países sucessores ou herdeiros desses impérios, com 

destaque maior para o Iraque e a Turquia, onde seus gritos por independência foram duramente reprimidos. 

No território iraquiano, a maior onda de violência ocorreu durante o governo de Saddam Hussein, que reprimiu 

duramente todo e qualquer ativismo curdo, incluindo o uso de armas químicas nos anos 1990. Na Turquia, 

ainda nos dias atuais, os curdos são duramente reprimidos em suas manifestações pelo Estado, e a 

comemoração de suas datas nacionais e o ensino da língua curda (o indoirani e alguns outros dialetos) nas 

escolas são vedados. 

Em resposta às duras repressões, os curdos organizaram-se em diversos grupos armados ligados 

ao PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão). Os curdos estão na linha de frente de vários conflitos e 

disputas territoriais geopolíticas no Oriente Médio. No Iraque, por exemplo, vêm formando a principal linha de 

resistência que impede a expansão do grupo terrorista Estado Islâmico, que pretende constituir um Estado 

regido pela sharia (lei islâmica). Já na guerra civil da Síria, embora boa parte dos curdos tenha optado pela 
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neutralidade, alguns deles formam grupos que atuam contra o governo de Bashar al-Assad e também contra 

alguns grupos jihadistas que tentam tomar o poder no país em uma complexa disputa geopolítica. 

A Guerra Irã x Iraque (1980-1988) 

No Iraque, vizinho do Irã, cerca de 60% da população é xiita. Saddam Hussein, militar sunita, passou a 

temer que a revolução islâmica se alastrasse também no seu país. Com o apoio dos Estados Unidos e 

alegando questões territoriais, o Iraque declarou guerra contra o Irã. O conflito durou oito anos, causou mais 

de um milhão de mortes e fez o preço do barril disparar. 

 

Primeira Guerra do Golfo  

Sob a alegação de que o Kuwait estaria provocando a queda do preço do petróleo no mercado 

internacional, Saddam Hussein invadiu o país vizinho em agosto de 1990. Os Estados Unidos coordenaram 

uma formação militar internacional para atacar o Iraque e forçar sua retirada do Kuwait. Saddam Hussein 

permaneceu no comando do país por conseguir, de alguma forma, controlar as tensões internas entre sunitas, 

xiitas e curdos. 

 

Segunda Guerra do Golfo  

Em 2003, os Estados Unidos atacaram novamente o Iraque, iniciando um novo conflito. Alegando uma 

suposta produção de armas químicas de destruição em massa, a ação militar ignorou a resolução da ONU, 

contrária ao ataque. O líder Saddam Hussein foi capturado por tropas norte-americanas e entregue à justiça 

iraquiana, sendo julgado e condenado à morte em 2006. Somente em 2011, o presidente Barack Obama 

iniciou a retirada de soldados do Iraque, sem que a situação política estivesse pacificada. 
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Exercícios 

 

1. Em Kirkuk, o último front contra os extremistas do Estado Islâmico no norte do Iraque são os 

peshmerga. A luta é desigual, pois os cerca de 30 mil extremistas do El dispõem de modernos 

armamentos americanos tomados do exército iraquiano. 

Já os cerca de 150 mil peshmerga têm que se virar com armas ultrapassadas e insuficientes. As 

autoridades dos EUA temem que armar os peshmerga possa oferecer combustível para uma futura 

guerra de secessão. 
(Folha de São Paulo, 12/02/2015) 

 

Assinale a alternativa que traga a resposta, respectivamente, sobre quem são os peshmerga e a região 

que poderia viver uma futura guerra de secessão: 

a) pashtuns - Afeganistão; 

b) tadjiques - Tadjiquistão; 

c) hazarás - Afeganistão; 

d) yazidis - Curdistão; 

e) curdos - Curdistão. 

 

 

2. Analise as proposições sobre Israel e Palestina. 

I. O conflito entre Israel e Palestina começou no século XX, quando os judeus começaram a comprar 

terras na Palestina. Na década de 30, milhares de judeus já viviam nesta região. 

II. O primeiro confronto armado entre Israel e Palestina aconteceu em 1967, o que se convencionou 

chamar de Guerra dos Sete Dias. 

III. A mais importante tentativa de paz entre Israel e Palestina, durante o século XX, aconteceu em 

1993. O acordo foi assinado entre Yasser Arafat, líder da OLP (Organização para a Libertação da 

Palestina), e o primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin. 

IV. Em 2000, nova tentativa de paz foi negociada pelos EUA, sem sucesso, dando início à segunda 

intifada, o levante armado palestino. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

  



 
 

 

 

6 

Geografia 
 

3. Crise diplomática no Golfo Pérsico: países vizinhos rompem relações com o Catar 

Desde o dia 5 de junho de 2017, o Catar é alvo de um embargo por parte de seus vizinhos do Golfo 

Pérsico. Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein romperam relações diplomáticas com 

o país. O grupo fechou as fronteiras terrestres e marítimas e impôs severas restrições aéreas ao 

emirado. 
Disponível em: <https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/crise-diplomatica-no-golfo-persico-

paises-vizinhos-rompem-relacoes-com-o-catar.htm>. Acesso em: 09/10/2017. 

Os países vizinhos do Catar, mencionados no texto, acusam-no de 

a) apoiar a venda de petróleo e armamentos nucleares em conjunto com a Coreia do Norte. 

b) negociar o beneficiamento de material radioativo com os Estados Unidos. 

c) apoiar o terrorismo e desestabilizar a região a que pertencem esses países. 

d) apoiar historicamente Israel no conflito com os palestinos. 

e) monopolizar a venda de recursos minerais e alimentos na região. 

 

 

Texto para próxima questão: 

 

 

No Oriente Médio, a água é um recurso precioso e uma fonte de conflito. A escassez de recursos 

hídricos está aumentando as tensões políticas entre países e dentro deles, e entre as comunidades e 

os interesses comerciais. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, foi, em parte, a resposta de Israel à proposta 

da Jordânia de desviar o rio Jordão para seu próprio uso. A terra tomada na guerra deu-lhe acesso não 

apenas às águas das cabeceiras do Jordão, como também o controle do aquífero que há por baixo da 

Cisjordânia, aumentando assim os recursos hídricos em quase 50%. 

Robin Clarke e Jannet King. O Atlas da Água, 2005. Adaptado. 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/crise-diplomatica-no-golfo-persico-paises-vizinhos-rompem-
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/crise-diplomatica-no-golfo-persico-paises-vizinhos-rompem-
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4. A partir da leitura do mapa e do texto, pode-se afirmar que a água é uma questão importante nas 

negociações entre 

a) o Iraque e os turcos. 

b) os palestinos e a Síria. 

c) o Líbano e a Síria. 

d) os iranianos e o Iraque. 

e) Israel e os palestinos. 

 

 

5. Cerca de 90% da população do Oriente Médio é muçulmana. O Islã, no entanto, está longe de ser uma 

fé monolítica. (...)Ainda que não disponhamos de estatísticas confiáveis, um cálculo crível aponta que 

65% dos muçulmanos do Oriente Médio são sunitas e uns 30%, xiitas. 
Dan Smith. O Atlas do Oriente Médio. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 

 
 

Em relação aos conflitos religiosos do Oriente Médio, é possível afirmar que 

a) a disputa religiosa entre judeus e muçulmanos nunca atrapalhou o amplo intercâmbio comercial 

na região. 

b) os muçulmanos se mantêm politicamente unidos e xiitas e sunitas jamais se opuseram ou se 

enfrentaram. 

c) islamismo, judaísmo e cristianismo nasceram na região, mas só os muçulmanos conservaram 

seus lugares santos. 

d) os judeus reivindicam o controle territorial completo do Oriente Médio, pois são maioria em todos 

os países da região. 

e) a maior população muçulmana não impediu a formação de um Estado judeu, nem proporcionou a 

criação de um Estado palestino. 
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6. Sobre o contexto geopolítico, apresentado na figura a seguir, é CORRETO afirmar que 

 

 

a) os Estados Unidos da América pretendem reforçar o regime absolutista da Turquia, país que está 

situado no limite entre a Europa e a Ásia e vem enfrentando uma série de críticas do Mercosul 

sobre a falta de respeito às liberdades públicas. 

b) Israel, Arábia Saudita, Síria, Jordânia e Turquia são países aliados militares dos Estados Unidos e 

promovem, em conjunto, uma geopolítica de enfrentamento ao território Curdo que briga pelo uso 

das águas dos rios Tigre e Eufrates. 

c) os países, literalmente referidos na figura, localizam-se no Oriente Médio e possuem grande 

importância econômica e geoestratégica. Essa região é de grande interesse de potências mundiais, 

além de apresentar, de forma geral, conflitos religiosos, sociais e territoriais. 

d) Israel, Arábia Saudita, Síria, Jordânia e Turquia concentram parte das reservas mundiais de 

petróleo e também de gás natural, razões pelas quais esses países de tradição islamita se unem 

politicamente contra os Estados Unidos. 

e) a Jordânia é o único país do Oriente Médio onde a água é foco de disputas e, até, de conflitos 

militares. Com o crescimento econômico e a expansão da agricultura, esse país vem recebendo 

apoio incondicional dos Estados Unidos. 

 

 

7. Mais de uma década atrás, sob o governo de George W. Bush e o pretexto da “guerra ao terror”, os 

Estados Unidos ocuparam o Iraque. Há pouco, em Mossul, no Norte de um país ensanguentado, os 

terroristas do Isis fincaram a bandeira de um califado jihadista. 

Boletim Mundo: Geografia e Política Internacional, agosto de 2014. 

 

a) Em que contexto foi desencadeada a “guerra ao terror” mencionada no texto? 

b) Apresente pelo menos um fator responsável pela atual situação de instabilidade política no Iraque 

e que o tenha transformado em “um país ensanguentado”. 

c) Quais regiões são atualmente dominadas pelo califado jihadista? Em que países se localizam? 
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8. A figura abaixo é uma arte cartográfica produzida pelo artista Julien Bousac. 

 
(Adaptado de http://obgeographiques.blogspot.com.br. Acessado em 03/08/2016.) 

a) Por que essa arte cartográfica, produzida pelo artista Julien Bousac, retrata a Palestina como um 

arquipélago? E quais são os dois territórios reservados atualmente aos palestinos, retratados 

nessa arte? 

b) Os conflitos entre israelenses e palestinos têm sido marcados por muita violência, tanto física ou 

aberta quanto simbólica. Indique uma forma de violência física e uma forma de violência simbólica 

a que estão expostos os palestinos. 

 

9.  

 
Fonte: Emad Hajajj. Outono da Primavera Egípcia. 21/06/2012. Endereço eletrônico: 

http://domacedo.blogspot.com.br/2012/06/o-outono-da-primavera-egipcia.html. Acesso: 06 mai 2015. 

 

a) Interprete a charge acima a partir do que se esperava do movimento denominado como Primavera 

Árabe para os países do Oriente Médio. 

b) Como a Guerra da Síria pode ser associada ao movimento expresso na charge acima? 
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10. Desde o início de sua ofensiva, em 9 de junho de 2014, o grupo jihadista Estado Islâmico avançou de 

forma exponencial. Beneficiado pela fraqueza e sectarismo do estado iraquiano e pela guerra civil na 

Síria, os radicais ganharam reforços e conquistaram novos territórios, propagaram o terror a partir da 

dizimação de minorias étnicas e chocaram o mundo com a execução de vítimas inocentes. Hoje 

lideranças mundiais debatem uma coalização capaz de parar os radicais, que avançam cada vez mais 

fortes e atrozes. 

Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/mundo/desvende-o-estado-islamico/> Acesso em: 25 de fev.2015. 

 

a) O que é o Estado Islâmico e como surgiu? 

b) Qual é o principal objetivo do Estado Islâmico? 
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Gabarito 

 

1. E 

Peshmerga é um termo utilizado pelos curdos para se referir aos combatentes do seu exército e a área 

de uma futura guerra de secessão é o Curdistão. Os curdos são uma minoria étnica cuja tribo estende-

se por áreas do atual Iraque, Irã, Síria e Turquia, e que vêm resistindo aos avanços do EI no seu território. 

 

2. B 

A proposição II está incorreta, pois os primeiros conflitos entre israelenses e palestinos aconteceram 

com o aumento da presença judaica na região da Palestina no início do século XX. Os conflitos 

intensificaram-se no período de partilha da Palestina entre os Estados judeu e palestino (1947) e da 

declaração unilateral de formação do Estado de Israel (1948). A partir de então, Israel apoderou-se de 

grandes extensões de terras palestinas. 

 

3. C 

O Catar é acusado pela Arábia Saudita de apoiar grupos extremistas, como o Hamas e a Irmandade 

Muçulmana. 

 

4. E 

A Guerra dos Seis Dias citada no texto aponta uma guerra silenciosa entre israelenses e palestinos, em 

que a fonte de abastecimento hídrico de Israel é proveniente do Rio Jordão e o país aproveitou a 

ocupação da Cisjordânia (país que faz fronteira com o Rio Jordão pelo lado leste) para se apropriar de 

mais fontes de água, o que dificultou ainda mais o acesso dos palestinos a esse recurso.  

 

5. E 

Devido à diáspora judaica, essa área foi ocupada majoritariamente por árabes-palestinos, porém, em 

1948, por força da atuação da ONU foi criado o Estado de Israel, destinado aos judeus, e coube aos 

palestinos apenas algumas áreas de ocupação. 

 

6. C 

Os países diretamente citados na charge fazem parte da região conhecida como Oriente Médio, que é 

palco de inúmeros conflitos. Caracterizam-se, em sua maioria, pela presença de petróleo, recurso 

energético muito almejado por países como os Estados Unidos, citado na charge de forma indireta, com 

o nome da governante Hillary Clinton. 

 

7.  

a) A “guerra ao terror” foi uma das determinações criadas pela Doutrina Bush, ou Doutrina de Segurança 

Nacional, em 2011, em resposta ao ataque da Al-Qaeda aos Estados Unidos. Consistiu em um conjunto 

de ações que visavam a reprimir o terrorismo global por meio, dentre outros, de ataques preventivos que 

levaram à criação do grupo denominado “Eixo do Mal” (países com posturas claramente 

antiamericanistas e detentores de armas de destruição em massa, como no caso do Irã, Iraque e Coreia 

do Norte). 

b) A invasão do Iraque promovida pelos Estados Unidos, em 2003, depôs o governo sunita de Saddam 

Hussein e ascendeu o governo xiita, criando instabilidade ao configurar a disputa do poder por diferentes 

grupos, que, em meio ao caos da invasão, se militarizam, constituindo um conflito bélico. 

c) Norte do Iraque, nordeste da Síria e sul da Turquia. 
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8.  

a) A representação da Palestina como um arquipélago é uma crítica à fragmentação territorial do país 

imposta por acordos com Israel. Os dois territórios reservados atualmente aos palestinos retratados são 

a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. 

b) As formas de violência física a que estão expostos os palestinos são as barreiras territoriais, o 

confronto armado, os campos de refugiados, o controle fronteiriço realizado por exércitos opositores. As 

formas de violência simbólica a que estão expostos os palestinos são a segregação a que estão 

submetidos, o muro no território da Cisjordânia, a proibição para entrar em Jerusalém. 

 

9.  

a) A Primavera Árabe foi um movimento por democracia contra ditaduras em países árabes no norte da 

África e Oriente Médio a partir de 2010. Houve a queda dos regimes autoritários em países como a Tunísia, 

onde ocorreu a adoção da democracia pluripartidária. Mesmo assim, o quadro é de instabilidade política 

em países como lêmen, Líbia e Egito. 

b) Na Síria, eclodiu um conflito entre o governo ditatorial de Bashar al-Assad (minoria alauita) e rebeldes 

sunitas de vários grupos, alguns visando à democracia (Exército de Libertação da Síria) e outros com 

ideologia extremista. No caso sírio, o conflito levou a uma guerra civil envolvendo tropas do governo e 

rebeldes, com milhares de mortos e refugiados. Parte do território sírio foi dominado pelo Estado Islâmico 

(grupo fundamentalista sunita e terrorista), que pratica atentados violentos contra sunitas moderados, 

xiitas, curdos e ocidentais. O EI também atua no Iraque e objetiva criar um califado no Oriente Médio e no 

norte da África. 

 

10.  

a) O Estado Islâmico é um grupo fundamentalista (jihadista ou extremista) islâmico sunita e terrorista. 

O grupo surgiu na Síria, com o advento da Primavera Árabe. Nesse contexto, vários grupos rebeldes 

sunitas organizaram-se contra o governo do ditador Bashar al-Assad (minoria alauita). O Ocidente 

contribui enviando armas para os rebeldes e muitas delas foram apropriadas por grupos extremistas. A 

fusão entre extremistas sírios e extremistas do Iraque (Estado Islâmico do Iraque) originou o Estado 

Islâmico, que domina amplos territórios da Síria e do Iraque. 

b) O Estado Islâmico luta contra os governos sírio e iraquiano, curdos, yazidis, sunitas moderados, xiitas, 

Estados Unidos e seus aliados geopolíticos. O objetivo é criar um califado, uma nação islâmica regida por 

leis religiosas (Estado teocrático). 
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Como escolher a carreira do meu futuro? 

 

Resumo 

 

Na hora de escolhermos uma faculdade, começamos a ficar em dúvida sobre qual curso seguir. Em 

um primeiro momento, essa dúvida ocorre simplesmente porque não conhecemos, não experimentamos o 

que, a princípio, iremos fazer para o resto da nossa vida. Essa escolha parece muito difícil e realmente ela é. 

Quando olhamos para a biografia de pessoas que obtiveram grande sucesso na sua área, geralmente elas 

são apaixonadas pelo que fazem. Assim, é muito importante olharmos com atenção para o que nos agrada, 

para o que nos diverte, para o que pode se tornar uma ocupação e que, no futuro, possamos ser mais felizes 

realizando essa tarefa. Quanto mais felizes somos nesse trabalho, maior é a nossa garra. E a garra é o fator 

principal para o sucesso. 

 

Mentalidade do Crescimento e Garra 

Retomaremos alguns conceitos já trabalhados em aulas anteriores para explicarmos melhor essa 

relação entre felicidade, garra e sucesso. O termo Mentalidade do Crescimento foi desenvolvido pela 

psicóloga Carol Dweck, em seu livro Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso. Ela explica que o sucesso e a 

inteligência podem ser alcançados com dedicação e esforço, e que o erro é parte fundamental desse processo. 

Para entender um pouco mais sobre esse conceito, você pode assistir ao vídeo abaixo. 

 

 

 

No livro Garra: O Poder da Paixão e da Perseverança, a pesquisadora Angela Duckworth destaca a 

importância do esforço na conquista dos seus objetivos. Para ela, o esforço é muito mais importante que o 

talento ou a habilidade. Nesse sentido, os conceitos de Growth Mindset e Garra estão diretamente 

relacionados. Adotar uma mentalidade de crescimento e se esforçar o suficiente, mesmo errando durante 

esse caminho, fará o sucesso ser uma parte integrante do seu resultado. Clique no link abaixo e assista ao 

TED da pesquisadora Duckworth sobre Garra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lQqTG6kcj4k
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Se está fazendo algo que gosta, você é muito mais feliz. Essa felicidade, aliada à garra, pode te levar 

ao sucesso. Porém, cabe aqui uma diferenciação muito importante. 

 

O que é 

emprego, 

carreira e 

vocação? 

• Emprego pode ser compreendido como uma necessidade da vida, 

assim como respirar ou dormir. Você o faz por sobrevivência. 

• Carreira é algo associado ao desenvolvimento pessoal. Busca-se um 

sucesso pessoal. 

• Vocação é algo muito mais importante e que possui relação com garra. 

É uma paixão, um interesse, um propósito. É uma das coisas mais 

importantes da sua vida. 

 

Descubra sua paixão 

Para descobrir sua vocação, é preciso descobrir sua paixão. E isso não necessariamente é uma tarefa 

difícil. É mais uma questão de observação. Nesse sentido, se liga neste vídeo abaixo. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=H14bBuluwB8
https://www.youtube.com/watch?v=wc5EKAwiUSk
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Exercício 

 

O exercício dessa semana é bem simples. Após assistir ao vídeo acima, vamos colocar as dicas dele 

em prática e descobrir nossa paixão? 
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Revisão: História africana no Brasil e a ideia de democracia racial 

 

Resumo 

 

A História africana no Brasil esteve durante muito tempo vinculada à escravidão. Foi, infelizmente, através do 

tráfico transatlântico de seres humanos que milhares de africanos foram tirados de seu continente de origem 

rumo às Américas. É claro que a História africana no Brasil não se reduz à escravidão mas, em seus quase 

quatro séculos de duração, ela se torna fundamental para compreendermos aspectos fundamentais da 

cultura brasileira, do rascismo e da exclusão social que perduram até os dias atuais. 

 

A vida do Africano na América Portuguesa  

Desde a adoção da mão de obra escrava, ela se mostrou fundamental às principais atividades econômicas 

desenvolvidas na América Portuguesa, como na empresa açucareira nordestina e na extração de metais 

preciosos em Minas Gerais. Entretanto, o trabalho escravo não se fazia presente somente nessas atividades. 

As casas das famílias coloniais possuíam os “escravos domésticos”. Havia ainda os “escravos tigres”, cujas 

obrigações eram de extrema importância em tempos de precário saneamento básico: deveriam levar tonéis 

cheios de fezes das casas ao local de despejo mais próximo. Alguns escravos, além disso, detinham a 

confiança de seus senhores. Alguns, inclusive, eram escolhidos para comercializarem seus produtos em 

lugares distantes do cativeiro. Conhecidos como “escravos de ganho”, circulavam pelas cidades e em outros 

centros de comércio, exemplificando o relevante grau de autonomia que alguns escravos possuíam. Esses 

escravos eram mais comuns nas regiões mineradoras, devido a diversificação da economia. 

 

É preciso lembrar, além disso, que esses indivíduos sofriam com o pesado cotidiano de trabalho, o controle 

sobre suas vidas e os constantes castigos corporais. Em primeiro lugar, eles enfrentavam o transporte da 

África para a colônia nos porões dos navios negreiros, onde muitos morriam antes de chegar ao destino final. 

Após serem vendidos como mercadoria, eram obrigados a trabalhar, recebendo uma alimentação de péssima 

qualidade e vivendo as senzalas, locais escuros, úmidos e com pouca higiene, adaptado apenas para evitar 

fugas. Alguns estudos apontam que a expectativa de vida dos escravos, ao nascer, variava em torno de 19 

anos. 
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A resistência  

A exploração não se dava sem resistência. Os quilombos, por exemplo, eram  comunidades negras 

localizadas no interior brasileiro onde os negros encontravam refúgio longe do trabalhos forçados. Durante a 

colonização, havia centenas de quilombos espalhados pelo território, principalmente, pelos atuais estados da 

Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas. O maior deles, o Quilombo dos Palmares, 

chegou a abrigar, no Século XVIII, em torno de 50.000 escravos fugidos. Havia, além disso, outras formas de 

resistência, como o aborto e  o suicídio. 

 

O processo de abolição da escravidão  

A Lei Áurea foi assinada em 1888. Ela, no entanto, é somente uma página de um longo processo abolicionista 

vivenciado no Brasil. Em meados do século XIX, o movimento abolicionista começou a ganhar força no país. 

Os abolicionistas questionavam o regime escravista e eram pessoas de inúmeras camadas sociais. Podemos 

destacar, por exemplo, Joaquim Nabuco (1849-1910). Durante o Segundo Reinado, ele foi o grande 

representante dos abolicionistas no parlamento. Outro importante nome foi José do Patrocínio (1853-1905), 

que colaborou com a campanha pela abolição da escravatura no Brasil e, ao lado de Nabuco, fundou a 

“Sociedade Brasileira Contra a Escravidão” em 1880. 

  

O movimento abolicionista era plural e tinha várias formas de manifestar seu apoio ao fim da escravidão. Era 

comum que se organizassem em clubes e SociedadesAbolicionistas, que arrecadavam recursos para   

alforrias e pressionavam o governo exigindo leis abolicionistas. É importante lembrar que os próprios 

escravos tiveram um papel nesse processo, já que desde cedo bravamente buscaram caminhos de resistência 

contra a escravidão. 

 

Enquanto crescia a pressão interna, externamente o Brasil também era pressionado para abolir a escravidão. 

Ganha destaque a pressão inglesa, presente desde a década de 1820. Esse posicionamento na Inglaterra 

pode ser explicado tanto por razões humanitárias quanto econômicas. Em 1832, durante o Período Regencial, 

foi assinada a Lei Feijó, a primeira lei nacional proibindo a entrada de escravos africanos no país. A lei previa 

pesadas penas a quem vendesse, transportasse ou comprasse escravos africanos recém-chegados. Ela, no 

entanto, não foi cumprida e ficou conhecida como “lei pra  

 inglês ver”. 

 

Em 1845, o Parlamento inglês votou e aprovou a Lei Bill Aberdeen, que garantia a Inglaterra o direito de 

capturar navios traficando com escravos e castigá-los como se fossem piratas. A Lei estipulava, ainda, que 

os comerciantes de escravos presos poderiam ser julgados em tribunais britânicos por pirataria. Entre 1845 

e 1850, a marinha inglesa capturou 368 navios brasileiros que faziam tráfico de escravos para o Brasil. 
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 Foi nesse contexto que foi finalmente aprovada a Lei  Eusébio de Queirós, que proibia a entrada de novos 

escravos no país. 

 

O processo de abolição ganhou novo impulso com a Guerra do Paraguai (1964-70). Como muitos escravos 

lutaram no conflito, o movimento abolicionista ganhou força na sociedade brasileira, inclusive dentro das 

forças armadas. Em 1871, foi assinada a Lei do Ventre Livre, que garantia liberdade aos filhos de escravos 

nascidos a partir dessa data. Ela, no entanto, teve poucos efeitos práticos, já que as crianças podiam ser 

mantidas sob a tutela de seus senhores até atingirem a idade de 21 anos. 

 

Em 1885, o governo promulgou a Lei Saraiva-Cotegipe, conhecida como Lei dos Sexagenários, que libertava 

os escravos com mais de 60 anos, mediante compensações a seus proprietários. A lei não apresentava 

resultados significativos, já que poucos cativos atingem essa idade. 

 

Nesse contexto, já era grande adesão social ao fim da escravidão, que enfrentava ainda a resistência as elites 

proprietárias de escravos. As ideais abolicionistas tomavam as ruas e a imprensa, ganhando cada vez mais 

adeptos, especialmente em cidades como o Rio de Janeiro, então capital do Império e futura capital da 

República. Como crescia o número de libertos, os refúgios de escravos em áreas urbanas passaram a ser 

cada vez mais comuns. Quilombos se espalham pelo Rio de Janeiro e pelo Vale do Paraíba na região de São 

Paulo. Alguns são famosos, como o Quilombo do Jabaquara e o Quilombo do Leblon 

 

Em 13 de maio de 1888, o governo imperial cedeu às pressões, e a Princesa Isabel, substituindo o imperador 

que estava em viagem à Europa, assinou a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil. A medida foi, sem 

dúvida, um importante passo em uma longa luta por igualdade social e combate ao preconceito racial na 

sociedade brasileira. 

 

A abolição da escravidão não significou, contudo, o fim da mentalidade escravista e do preconceito racial. 

Durante muito tempo, se justificou que  a miscigenaçao, ou seja, “os diferentes povos constitutivos do povo 

brasileiro e seus mais variados tons de pele” era um indicativo da falta de preconceito. Na prática, sabemos 

que não é bem assim. Quatrocentos anos de escravidão deixaram cincatrizes que precisar ser combativas 

diáriamente. 
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Exercícios 

 

1. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural: 

seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado 

nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se 

quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. 
(MINAS GERAIS. Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988.) 

 

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o 

candomblé, deve considerar que elas 

a) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. 

b) perderam a relação com o seu passado histórico. 

c) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira.  

d) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. 

e) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus.  

 

2. Parecer CNE/CP nº 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Procura-se 

oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, 

no sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a 

formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial 

— descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos — para 

interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos 

garantidos. 
(BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Disponível em: www.semesp.org.br. Acesso em: 21 nov. 2013). 

 

A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da 

inclusão social a 

a) práticas de valorização identitária. 

b) medidas de compensação econômica. 

c) dispositivos de liberdade de expressão. 

d) estratégias de qualificação profissional. 

e) instrumentos de modernização jurídica. 
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3. Em 17 de março de 1872 pelo menos duas dezenas de escravos liderados pelo escravo chamado 

Bonifácio avançaram sobre José Moreira Veludo, proprietário da Casa de Comissões (lojas de venda e 

compra de escravos) em que se encontravam, e lhe meteram a lenha. Em depoimento à polícia, o 

escravo Gonçalo assim justificou o ataque: Tendo ido anteontem para a casa de Veludo para ser 

vendido foi convidado por Filomeno e outros para se associar com eles para matarem Veludo para não 

irem para a fazenda de café para onde tinham sido vendidos.  
(Apud: CHALHOUB, Sidney, 1990, p. 30 31) 

 

Com base no caso citado acima e considerando o fato e a historiografia recente sobre os escravos e a 

escravidão no Brasil, é possível entender os escravos e a forma como se relacionavam com a 

escravidão da seguinte forma: 

I. O escravo era uma coisa, ou seja, estava sujeito ao poder e ao domínio de seu proprietário. Privado 

de todo e qualquer direito, incapaz de agir com autonomia, o escravo era politicamente 

inexpressivo, expressando passivamente os significados sociais impostos pelo seu senhor. 
II. Nem passivos e nem rebeldes valorosos e indomáveis, estudos recentes informam que os escravos 

eram capazes de se organizar e se contrapor por meio de brigas ou desordens àquilo que não 

consideravam justo, mesmo dentro do sistema escravista. 
III. Incidentes, como no texto acima, denotam rebeldia e violência por parte dos escravos. O ataque ao 

Senhor Veludo, além de relevar o banditismo e a delinquência dos escravos, só permite uma única 

interpretação: barbárie social. 
IV. O tráfico interno no Brasil deslocava milhares de escravos de um lugar para outro. Na iminência de 

serem subitamente arrancados de seus locais de origem, da companhia de seus familiares e do 

trabalho com o qual estavam acostumados, muitos reagiram agredindo seus novos senhores, 

atacando os donos de Casas de Comissões etc. 
V. Pesquisas recentes sobre os escravos no Brasil trazem uma série de exemplos, como o texto citado 

acima, que se contrapõem e desconstroem mitos célebres da historiografia tradicional: que os 

escravos eram apenas peças econômicas, sem vontades que orientassem suas próprias ações. 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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4. No Brasil, costumam dizer que para os escravos são necessários três “Ps”, a saber, pau, pão e pano. E, 

posto que comecem mal, principiando pelo castigo que é o pau, contudo, prouvera a Deus que tão 

abundante fosse o comer e o vestir como muitas vezes é o castigo.  
(André João Antonil, Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 1711) 

a) Qual a crítica ao sistema escravista feita pelo autor do trecho apresentado? 

b) Indique dois motivos que explicam a introdução da escravidão negra na porção americana do 

Império português. 

 

5. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou 

atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, como o foi nos Estados Unidos. Ela 

poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa 

revolução obra exclusiva da população livre. É no Parlamento e não em fazendas ou quilombos do 

interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da liberdade. 
NABUCO, J. O abolicionismo [1883]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha, 2000 (adaptado). 

 

No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão 

no Brasil, no qual 

a) copiava o modelo haitiano de emancipação negra. 

b) incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais 

c) optava pela via legalista de libertação 

d) priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. 

e) antecipava a libertação paternalista dos cativos 
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6. Sobre as características da sociedade escravista colonial da América portuguesa estão corretas as 

afirmações abaixo, À EXCEÇÃO de uma. Indique-a  

a) O início do processo de colonização na América portuguesa foi marcado pela utilização dos índios 

– denominados “negros da terra” – como mão-de-obra.  

b) Na América portuguesa, ocorreu o predomínio da utilização da mão-de-obra escrava africana seja 

em áreas ligadas à agro exportação, como o Nordeste açucareiro a partir do final do século XVI, 

seja na região mineradora a partir do século XVIII.  

c) A partir do século XVI, com a introdução da mão-de-obra escrava africana, a escravidão indígena 

acabou por completo em todas as regiões da América portuguesa.  

d) Em algumas regiões da América portuguesa, os senhores permitiram que alguns de seus escravos 

pudessem realizar uma lavoura de subsistência dentro dos latifúndios agroexportadores, o que os 

historiadores denominam de “brecha camponesa”.  

e) Nas cidades coloniais da América portuguesa, escravos e escravas trabalharam vendendo 

mercadorias como doces, legumes e frutas, sendo conhecidos como “escravos de ganho”.  

 

7. Leia os versos: 

"Seiscentas peças barganhei / - Que pechincha! - no Senegal / A carne é rija, os músculos de aço, / 

Boa liga do melhor metal. / Em troca dei só aguardente, / 

/ Contas, latão - um peso morto! / Eu ganho oitocentos por cento / Se a metade chegar ao porto". 

(Heinrich HEINE, apud BOSI, Alfredo. DIALÉTICA DA COLONIZAÇÃO. São Paulo: Cia. das Letras, 1992). 

 

a) IDENTIFIQUE a atividade a que se referem esses versos. 

b) Cada uma das estrofes desenvolve uma ideia central. IDENTIFIQUE essas ideias. 

 

8. A escravidão negra no Brasil teve várias facetas. Dentre as assertivas a seguir, qual não pode ser 

considerada uma marca do escravismo brasileiro?  

a) A vida nos engenhos era dura e penosa. Por isso, a expectativa de vida dos escravos era muito 

pequena.  

b) Todos os escravos se reconheciam como iguais e lutaram juntos pelo fim da infame escravidão.  

c) O processo de derrocada da escravidão foi lento e gradual, durando, legalmente falando, quase 

quarenta anos (1850-1888).  

d) Era relativamente comum ao “preto forro”, caso tivesse algum pecúlio, adquirir um escravo.  

e) Os escravos que conseguiam, ao longo de muitos anos de trabalho duro, juntar algum cabedal 

compravam a sua liberdade.  
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9. Sobre o emprego da mão de obra escrava no Brasil colonial, é possível afirmar que  

a) apenas africanos foram escravizados, porque a Igreja Católica impedia a escravização dos 
índios.  

b) as chamadas “guerras justas” dos portugueses contra tribos rebeldes legitimavam a 
escravização de índios.  

c) interesses ligados ao tráfico negreiro controlado pelos holandeses forçavam a escravização do 
africano.  

d) os engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro empregavam exclusivamente indígenas 
escravizados.  

e) apenas indígenas eram escravizados nas áreas em que a pecuária e o extrativismo 
predominavam.  

 

 

10. Os indígenas foram também utilizados em determinados momentos, e sobretudo na fase inicial [da 

colonização do Brasil]; nem se podia colocar problema nenhum de maior ou melhor “aptidão” ao 

trabalho escravo (...). O que talvez tenha importado é a rarefação demográfica dos aborígines, e as 

dificuldades de seu apresamento, transporte, etc. Mas na “preferência” pelo africano revela-se, mais 

uma vez, a engrenagem do sistema mercantilista de colonização; esta se processa num sistema de 

relações tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais na metrópole; ora, o tráfico negreiro, 

isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abria um novo e importante setor do comércio 

colonial, enquanto o apresamento dos indígenas era um negócio interno da colônia. Assim, os ganhos 

comerciais resultantes da preação dos aborígines mantinham-se na colônia, com os colonos 

empenhados nesse “gênero de vida”; a acumulação gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía 

para a metrópole; realizavam-na os mercadores metropolitanos, engajados no abastecimento dessa 

“mercadoria”. Esse talvez seja o segredo da melhor “adaptação” do negro à lavoura ... escravista. 

Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial, e 

não o contrário.  
(Fernando Novais. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial. São Paulo: Hucitec, 1979. p; 105. Adaptado). 

 

Nesse trecho, o autor afirma que, na América portuguesa: 

a) os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção do que os de origem africana, e por isso a 
metrópole optou pelo uso dos primeiros, já que eram mais produtivos e mais rentáveis. 

b) os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro dos canaviais do que os indígenas, o que 
justificava o empenho de comerciantes metropolitanos em gastar mais para a obtenção, na África, 
daqueles trabalhadores. 

c) o comércio negreiro só pôde prosperar porque alguns mercadores metropolitanos preocupavam-
se com as condições de vida dos trabalhadores africanos, enquanto outros os consideravam uma 
“mercadoria”. 

d) a rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para 
que, a partir de certo momento, também escravos africanos fossem empregados na lavoura, o que 
resultou em um lucrativo comércio de pessoas. 

e) o principal motivo da adoção da mão de obra de origem africana era o fato de que esta precisava 
ser transportada de outro continente, o que implicava a abertura de um rentável comércio para a 
metrópole, que se articulava perfeitamente às estruturas do sistema de colonização. 
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Gabarito 

 

1. C 

Essas manifestações culturais são resultantes de elementos africanos misturados com elementos 

brasileiros. 

 
2. A 

O texto apresenta o parecer em questão como um modo de gerar orgulho e sentimento de pertencimento 

aos grupos de minorias abordados, sendo assim existe a prática de valorização identitária. 
 
3. D 

A afirmativa III tem cunho reducionista e ignora as variantes no que tange o tema, diminuindo a 

resistência a um simples ato de barbárie. 

 
4.  

a)  Realizando a construção de uma alegoria baseada nos chamados “três Ps”, o autor demonstra que a 

violência era largamente utilizada para se promover o controle da população escrava em terras 

brasileiras. Em contrapartida, o fornecimento de alimentos e vestimenta para essa mesma população 

escrava era feita em escala menor, já que o interesse primordial dos colonizadores era explorar ao 

máximo essa força de trabalho, tendo o menor gasto com a mesma. 

 

b)   Entre os motivos que explicam a adoção da escravidão negra na colônia podemos destacar a 

impossibilidade e indisponibilidade dos portugueses em ocupar os postos de trabalho criados pela 

atividade colonial; e o grande volume de capitais acumulado por meio da obtenção e venda dos 

escravos africanos que, de fato, constituíam uma segunda atividade econômica lucrativa. 

 

5. C 

Nabuco ainda levante a perspectiva das revoluções e cita a França, porém, enfatiza o fato de já serem 

livres. A ideia do autor gira no entorno de que a luta contra escravidão deve ser, acima de tudo, de cunho 

político e legislativo.  

  
6. C 

A mão de obra escrava indígena continuou sendo explorada firmemente ao Norte do brasil e em algumas 

outras regiões locais. Em questão de porcentagem, passou a ser muito inferior a mão de obra escrava 

africana, porém, nunca deixou de existir.  

7.  

a)  O texto faz referência ao processo de obtenção de escravos na costa africana. 

 

b) Na primeira estrofe, observamos a descrição da negociação feita para a obtenção de escravos, tendo 

especial destaque o vigor dos negros obtidos no litoral africano. Já na segunda parte, observamos 

que o traficante que fala no poema, quantifica a alta lucratividade que terá se metade dos escravos 

capturados chegarem vivos até à colônia. 
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8. B 

O Brasil explorou a escravidão africana com negros vindos de várias partes do continente, com línguas, 

culturas e religiões diferentes, logo, muitas vezes não havia esse reconhecimento “como iguais”. 

 

9. B 

Protegidos pela Igreja Católica na intenção de obter mais fiéis, as guerras justas eram “justificativas” 

para escravizar os nativos. 

 
10. E 

A lucratividade do tráfico negreiro foi a principal motivação para que houvesse a substituição da mão de 

obra escrava indígena pela negra. 

 

 



 

 

 

 

1 

 

História 

 
 

 

 

Revisão: Colonização Europeia na América 

 

Resumo 

 

América Portuguesa 

A exploração da América Portuguesa iniciou-se com o  extrativismo de pau-brasil, que era recolhido 

pelos indígenas e estocado em feitorias ao longo da costa. Com a efetiva ocupação portuguesa depois da 

metade do século XVI, diversificam-se as atividades, com destaque para o açúcar em São Paulo e 

Pernambuco, mas com diversas outras atividades em menor escala, como o tabaco (que era trocado por 

escravos na África) e o algodão, principalmente depois das invasões holandesas e do declínio do ouro em 

Minas Gerais. 

A mão de obra era primordialmente escrava, primeiro com os indígenas e depois com os negros em razão do 

grande comércio intercontinental, com pequenas exceções como no início das minerações em Minas Gerais 

no século XVII e na pecuária do Sertão no mesmo século, no entanto todas as atividades tinham a presença 

escrava em certa medida. A administração colonial foi inicialmente comandada por particulares de confiança 

do reino, assim as Capitanias Hereditária eram dirigidas por estes “homens bons” que eram em sua maioria 

senhores de engenho. Estes eram como reis em seus territórios, e reproduziam de certo modo a lógica do 

feudalismo dentro de seu território, apesar de vários nem se quer virem ao Brasil. Este modelo fracassou 

devido à enorme descentralização do poder e dificuldades do novo território, e por isso foi instalado  um 

Governo Geral em Salvador em 1549. O  sistema incentivou as catequeses indígenas, resolveu boa parte dos 

conflitos entre brancos e indígenas além de incentivar o uso de escravos negros por causa do mercado 

internacional.  

A sociedade colonial portuguesa tem configurações variadas,  mas devemos destacar o escravismo.  

dE acordo com a região e com o tempo, assim temos um Brasil com muitas influências indígenas no sul 

(principalmente São Paulo) onde inclusive a língua falada era a geral indígena, o Nheengatu, tendo sido 

inclusive utilizada por brancos, como os bandeirantes. Já no nordeste temos uma maior presença portuguesa 

devido a prosperidade do açúcar e proximidade com o velho continente. Depois do século XVIII a presença de 

portugueses e da coroa se intensificou  devido ao ouro e a integração comercial dos mercados  coloniais para 

suprir a zona aurífera. 
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América Espanhola 

Os espanhóis conquistaram uma grande porção de terra nas Américas, da Terra do Fogo até o Texas 

(atual estado estadunidense) somente com a exceção do atual território brasileiro, Suriname e das Guianas, 

sendo que os primeiros administradores eram os próprios chefes das expedições como o conquistador 

Hernán Cortês, mais tarde a administração se oficializou e as possessões espanholas foram divididas em 

Vice-Reinos e Capitanias Gerais. 

Os Vice-Reinos espanhóis eram as regiões que detinham uma complexa cadeia administrativa que 

começava nos cabildos, que eram como câmaras municipais, estas eram controladas pelas elites locais, os 

criollos eram filhos de espanhóis nascidos na América, estes irão capitanear o processo de independência 

mais tarde. As Capitanias Gerais eram áreas consideradas estratégicas para a segurança das colônias como 

o Chile que era de vital para a segurança das minas do centro da América do Sul ou Cuba que ficava no centro 

do mar do Caribe, sendo ponto de parada dos navios saídos do norte da América do Sul e da América Central. 

A principal fonte de renda espanhola no novo mundo eram os metais preciosos extraídos nos Andes, 

os espanhóis montavam fortes esquemas de segurança em torno dos navios que eram levados para a 

metrópole em comboios, os carregamentos de metais e outros gêneros aportavam em um porto único na 

Espanha, para evitar o contrabando. Além dos metais preciosos os espanhóis lucravam com outras fontes de 

renda, como o açúcar e o tabaco em suas colônias caribenhas e a pecuária nas áreas da atual Argentina e 

Uruguai. 

A coroa espanhola não se utilizou de mão de obra escrava em grande escala como Portugal, os 

escravos eram usados como fonte suplementar de mão de obra em suas colônias andinas, contudo estes se 

utilizaram da forma de organização do trabalho dos povos pré-colombianos para explorar o trabalho de forma 

compulsória nas minas de prata, a mita e a encomienda se tornaram famosos meios de exploração de mão 

de obra dos povos nativos. Já nas colônias caribenhas como Santo Domingo e Cuba a mão de obra escrava 

foi amplamente utilizada já que as populações nativas dessas localidades foram dizimadas pelos espanhóis 

em batalhas, mas principalmente de doenças e fome provocada pelos porcos que, criados soltos pelos 

espanhóis, comiam as plantações dos nativos. 

Um fato horrendo, porém marcante dos espanhóis foi a grande destruição dos impérios andinos, em 

sua luta de conquista além das mortes nos campos de batalhas houve uma grande mortandade indígena 

pelas doenças transmitidas pelos espanhóis, os povos andinos e da América Central quase foram totalmente 

dizimados, no entanto a dominação desses povos dependeu também de acordos e alianças com os indígenas, 

mas o contato com os europeus foi sem dúvida muito danoso para os povos originários. 
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América Inglesa 

A economia das colônias inglesas variava muito de acordo com o seu ambiente e povoamento, no 

Norte das 13 colônias temos uma enorme rede comercial com as colônias espanholas no caribe e a África, 

onde fazia-se o comércio triangular com ênfase na troca de rum e tabaco por escravos, além disso, durante 

os séculos XVII e XVIII temos diversas instalações manufatureiras utilizava-se a mão de obra livre. Já no Sul 

das Treze Colônias a situação era totalmente diferente, a produção no modo de Plantation com mão de obra 

escrava, monocultura algodoeira e grandes latifúndios acabavam por diferenciar profundamente as duas 

regiões em questão causando grandes diferenças. No Caribe ao contrário do norte das treze colônias era 

extensamente escrava, com sua produção também focada em gêneros tropicais, principalmente do rum e 

açúcar na ilha da Jamaica.  

A política variava de acordo com a região, no Caribe temos um intenso controle da metrópole, assim 

como o Sul das Treze Colônias onde era muito rígido o exclusivo metropolitano com os ingleses, 

principalmente por causa do seu principal produto o algodão, de especial interesse para as indústrias têxteis 

da Inglaterra. Ao Norte a administração era totalmente diferente, a “negligência salutar” dos ingleses quanto 

as colônias do norte foi primordial para a construção dessa liberdade política e comercial e para a futura 

independência das Treze Colônias mais tarde. 

A sociedade inglesa colonial era bem diversificada, com a interação de diversos grupos, mesmo 

dentro dos colonos que dividiam-se entre puritanos (calvinistas ingleses) e anglicanos, os puritanos sendo os 

primeiros á adentrarem em território americano a bordo do May Flower, no entanto, os negros e indígenas 

sofriam profunda segregação na sociedade colonial inglesa com raras uniões entre indígenas e ingleses, além 

de quase nenhuma interação entre negros e ingleses, no caso dos indígenas aconteceram diversos 

extermínios planejados dessa população no período colonial e depois da independência na chamada “Marcha 

para o Oeste” 
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Exercícios 

 

1. Eles não tinham deixado a Inglaterra para escapar a toda forma de governo, mas para trocar o que 

acreditavam ser um mau governo por um bom, ou seja, formado livremente por eles mesmos. Tanto no 

plano político como no religioso, acreditavam que o indivíduo só poderia se desenvolver em liberdade. 

Entretanto, convencidos de que a liberdade consiste em dar ao homem a oportunidade de obedecer 

aos desígnios divinos, ela apenas permitia ao indivíduo escolher o Estado que deveria governá-lo e a 

Igreja na qual ele iria louvar a Deus. [...]  
CRÉTÉ, Liliane. As raízes puritanas. Disponível em: Acesso em: 28 de janeiro de 2016.  

 

A historiografia sobre a colonização da América costuma realçar as peculiaridades da colonização 

britânica nas colônias do Norte. As diferenças, entretanto, em relação às colonizações portuguesa e 

inglesa não são absolutas, pois  

a) ambos os modelos de colonização eram predominantemente mercantis, ainda que a agricultura de 

subsistência fosse mais presente na colonização portuguesa.  

b) tanto os colonos ingleses quanto os portugueses eram profundamente marcados pelas disputas 

entre as potências europeias, sendo que os portugueses eram aliados preferenciais da França.  

c) em ambas as modalidades de colonização, a administração colonial era formalmente 

descentralizada, havendo espaço para uma expressiva margem de autonomia dos colonos.  

d) o sentido de missão religiosa estava presente nas duas modalidades de colonização, refletindo a 

ainda forte presença do misticismo no mundo europeu.  

e) as duas formas de colonização contaram com um grande industrialismo a partir do século XVIII 

com predominância do trabalho escravo. 
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2. Os diários, as memórias e as crônicas de viagens escritas por marinheiros, comerciantes, militares, 

missionários e exploradores, ao lado das cartas náuticas, seriam as principais fontes de conhecimento 

e representação da África dos séculos XV ao XVIII. A barbárie dos costumes, o paganismo e a violência 

cotidiana foram atribuídos aos africanos ao mesmo tempo em que se justificava a sua escravização 

no Novo Mundo. A desumanização de suas práticas serviria como justificativa compensatória para a 

coisificação dos negros e para o uso de sua força de trabalho nas plantations da América.  

Regina Claro. Olhar a África, 2012. Adaptado.  

 

As “plantations da América”, citadas no texto, correspondem a  

a) um esforço de coordenação da colonização ao redor do Atlântico, com a aplicação de modelos 
econômicos idênticos nas colônias ibéricas da América e da costa africana.  

b) uma estratégia de valorização, na colonização da América e na África, das atividades agrícolas 
baseadas em mão de obra escrava, com a consequente eliminação de toda forma de artesanato e 
de comércio local. c) um modelo de organização da produção agrícola caracterizado pelo 
predomínio de grandes propriedades monocultoras, que utilizavam trabalho escravo e destinavam 
a maior parte de sua produção ao mercado externo.  

c) uma forma de organização da produção agrícola, implantada nas colônias africanas a partir do 
sucesso da experiência de povoamento das colônias inglesas na América do Norte.  

d) uma política de utilização sistemática de mão de obra de origem africana na pecuária, substituindo 
o trabalho dos indígenas, que não se adaptavam ao sedentarismo e à escravidão 

 

3. As transformações ocorridas nas Américas durante a Era das Revoluções Atlânticas estiveram 

marcadas por dois grandes eventos, ambos igualmente radicais: (a) a Revolução Americana, que, com 

a independência das 13 colônias em 1776, causou uma primeira séria fratura na ordem do Antigo 

Regime e cujo pioneirismo na criação da primeira república moderna não seria esquecido e (b) a 

Revolução de Santo Domingo, no Haiti, nos anos de 1790, a qual veio associada a uma gigantesca, 

única e bem sucedida rebelião de escravos nos tempos modernos. Esta libertou os escravos e criou a 

segunda república independente do novo mundo.  

a) Explique a contribuição da Revolução Americana para a ideia de República no mundo moderno.  

b) Caracterize como os cidadãos franceses, em meio às próprias experiências revolucionárias 

iniciadas em 1789 na metrópole, reagiram à rebelião dos escravos em sua colônia e à subsequente 

abolição da escravidão.  
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4. Afluente da margem direita do Rio Vermelho, ao norte de Cambé, próximo ao Distrito da Prata, o Rio 

Palmeira forma um vale onde a mata nativa ainda concentra reservas. Ali, séculos atrás havia um lago. 

Era um ponto estratégico com água, peixe, caça e floresta subtropical. Ali, em 1625 foi construída a 

redução jesuítica de San Joseph – o termo missão foi adotado pelos portugueses, enquanto espanhóis 

e pesquisadores preferem redução Jornal de Londrina, 3 mar. 2013. p. 21.  

 

Recentemente no município de Cambé, localizado no norte do Paraná, foram descobertas ruínas de 

fundações da Redução Jesuítica, que comportou cerca de 200 pessoas, com fácil acesso à água e aos 

produtos oriundos da floresta. As Reduções ou Missões Jesuíticas no Brasil estão associadas  

a) às ações das bandeiras, que buscavam, nas Reduções, mão de obra indígena para a escravização.  

b) às atividades mercantis de minérios e de drogas do sertão que abasteciam a metrópole.  

c) à cristianização facultativa dos indígenas pelos irmãos jesuítas com o apoio da Santa Sé.  

d) à libertação dos indígenas do jugo católico, conquistando a autonomia para professarem a sua fé.  

e) ao desenvolvimento de práticas agrícolas e de pecuária extensiva que vieram a abastecer o 

comércio metropolitano. 

 

5. “A colonização do Peru ilustra seguramente a variedade de ritmos de aculturação num mesmo espaço 

cultural. Economicamente, o processo foi rápido: introduziu-se o cultivo de frutas e legumes europeus, 

a criação de aves e de gado (...). Por outro lado, todo o sistema de recrutamento de aldeãos, montado 

no Império Inca, foi canalizado para suprir o trabalho nas empresas coloniais, notadamente a produção 

mineradora. Apesar de tudo, o milho e a batata permaneceram como os alimentos essenciais das 

comunidades, e em pouco tempo foram difundidos entre os europeus. Socialmente, o processo foi 

lento e ambivalente: à progressiva ‘hispanização’ dos Kuracas [chefes tribais] (...) contrapôs-se a 

preservação, pela massa aldeã, dos costumes e normas do parentesco e da própria língua quíchua ou 

aymara (...). Enfim, no terreno religioso, campo das mentalidades coletivas, a tendência foi no sentido 

da ‘inércia’, ou seja, da manutenção, ainda que dissimulada e perseguida, dos cultos tradicionais –as 

wakas–, especialmente entre a população trabalhadora das aldeias”.  
VAINFAS, Ronaldo. Economia e Sociedade na América Espanhola. Rio de Janeiro: Graal, 1984, p. 44  

 

A leitura do texto permite afirmar que o processo colonizador espanhol, na região americana ali 

analisada, estabeleceu um espaço sócio histórico no qual ocorreu  

a) a aniquilação rápida dos traços culturais e dos laços sociais autóctones pelos colonizadores.  

b) a prevalência unilateral do ritmo de exploração econômica mercantilista sobre os demais fatores 

socioculturais.  

c) o surgimento diferenciado de relações socioculturais complexas de dominação e resistência.  

d) a tolerância jurídica por parte da administração laica metropolitana das manifestações religiosas 

locais.  

e) a irrelevância dos fatores linguísticos como elementos de defesa cultural dos povos colonizados.  
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6. O historiador Sérgio Buarque de Holanda analisou as diferenças entre as cidades construídas, no início 

da colonização do continente sul-americano, por espanhóis e portugueses. Segundo esse autor, “para 

muitas nações conquistadoras, a construção de cidades foi o mais decisivo instrumento de dominação 

que conheceram”. Além disso, o autor observou que “ao contrário da colonização portuguesa, que foi 

antes de tudo litorânea, a espanhola preferiu as terras do interior e os planaltos”.  
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1995, p. 95-99.  

 

Adaptado Sobre as opções de portugueses e de espanhóis para a localização das cidades coloniais, é 

correto afirmar que  

a) as condições geográficas não foram levadas em consideração na escolha dos locais para a 

fundação das cidades.  

b) a dominação europeia nas Américas utilizou as estruturas urbanas construídas anteriormente 

pelos indígenas.  

c) os territórios portugueses e os territórios espanhóis foram igualmente urbanos, pois ambos eram 

colônias de povoamento.  

d) a colonização portuguesa baseou-se em feitorias comerciais litorâneas, e a espanhola baseou-se 

na extração de minerais no interior.  

e) as cidades coloniais portuguesas seguiram o modelo de construção católico, e as espanholas 

seguiram o modelo arquitetônico protestante 

 

7. Mas uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Veragua 

[Panamá] maiores indícios de ouro nos dois primeiros dias do que na Hispaniola em quatro anos, e que 

as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem podem 

mandar extrair à vontade. Carta de Colombo aos reis da Espanha, julho de 1503. Apud AMADO, J.;  

FIGUEIREDO, L. C. Colombo e a América: quinhentos anos depois. São Paulo: Atual, 1991 (adaptado). O documento permite 

identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV.  

 

A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na  

a) expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. 

b) promoção das guerras justas para conquistar o território.  

c) imposição da catequese para explorar o trabalho africano.  

d) opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico.  

e) fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas.  
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8. Em todas as áreas das Américas onde se estabeleceram grupos de fugitivos, destaca-se a maneira 

como se forjaram políticas de alianças destes com outros setores da sociedade envolvente. Assim foi 

na Jamaica, nas Guianas, na Colômbia, no Brasil, na Venezuela e em outras regiões onde quilombolas, 

cimarrones, palenques, cumbes e marrons procuraram se organizar econômica e socialmente em 

grupos e comunidades.  
GOMES, Flávio dos Santos. A hidra e os pântanos. São Paulo: Editora da Unesp, 2005, p. 25. Q 

 

Quilombolas, “cimarrones”, “palenques”, “cumbes” e “marrons”, são palavras usadas nas diversas 

regiões da América para se referir à mesma questão, durante o chamado período colonial, qual seja, as 

resistências de africanos e afro-descendentes escravizados. Sobre essa resistência na forma de 

quilombos é correto afirmar:  

a) Os quilombolas, ao mesmo tempo que tentavam a todo custo manter sua liberdade, procuravam 

agenciar estratégias de resistências, nem sempre pacíficas, junto a comerciantes, piratas, 

indígenas, fazendeiros e escravos.  

b) Viviam isolados em regiões distantes, sem nenhum contato com a sociedade colonial.  

c) Os quilombos foram combatidos e derrotados no Brasil ainda durante o período colonial como 

mostra o fato de não se encontrar remanescentes desses grupos fugitivos em território nacional.  

d) No Brasil, os maiores quilombos estavam nas regiões Sul e Centro-Oeste.  

e) Além da luta contra a ordem escravista, os quilombolas tinham como objetivo organizar reinos e 

fundar impérios no interior das Américas. 

 

9. Pelo que, começando, digo que as riquezas do Brasil consistem em seis coisas, com as quais seus 

povoadores se fazem ricos, que são estas: a primeira, a lavoura do açúcar; a segunda, a mercancia; a 

terceira, o pau a que chamam do Brasil; a quarta, os algodões e madeiras; a quinta, a lavoura de 

mantimentos; a sexta e última, a criação de gados. De todas estas coisas o principal nervo e substância 

da riqueza da terra é a lavoura dos açúcares.  
BRANDÃO, Ambrósio Fernandes, 1618. Adaptado de PRIORE, M. del; VENÂNCIO, R. P.  

 

O livro de ouro da história do Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. Considera-se hoje que o Brasil 

colonial teve um desenvolvimento bastante diferente da interpretação de Caio Prado Júnior. É que 

mudou a ótica de observação: os historiadores passaram a analisar o funcionamento da colônia. Não 

que a intenção da política metropolitana fosse diferente do que propõe o autor. Mas a realidade se 

revelava muito mais complexa. No lugar da imagem de colonos engessados pela metrópole, vem à tona 

um grande dinamismo do comércio colonial.  
Sheila de Castro Faria. Disponível em: www.revistadehistoria.com.br. Adaptado. 

 

O texto do século XVII enumera interesses da metrópole portuguesa em relação à colonização do Brasil; 

já o segundo texto, uma análise mais contemporânea, descreve uma sociedade mais complexa que ia 

além dos planos dos exploradores europeus. Indique dois objetivos da Coroa Portuguesa com a 

implantação da empresa açucareira no Brasil colonial. Em seguida, identifique duas características da 

economia colonial que comprovam o seu dinamismo interno. 

 

 

http://www.revistadehistoria.com.br/
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10. A cana-de-açúcar começou a ser cultivada igualmente em São Vicente e em Pernambuco, estendendo-

se depois à Bahia e ao Maranhão a sua cultura, que onde logrou êxito - medíocre como em São Vicente 

ou máximo como em Pernambuco, no Recôncavo e no Maranhão - trouxe em conseqüência uma 

sociedade e um gênero de vida de tendências mais ou menos aristocráticas e escravocratas.  

Gilberto Freyre, "Casa-Grande e Senzala". 

 

Tendo por base as afirmações do autor,  

a) Cite um motivo do maior sucesso da exploração da cana-de-açúcar em Pernambuco do que em 

São Vicente.  

b) Explique por que o autor definiu "o gênero de vida" da sociedade constituída pela cultura da cana-

de-açúcar como apresentando "tendências mais ou menos aristocráticas". 
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Gabarito 

 

1. D  

A busca por liberdade religiosa marcou em diversos aspectos a colonização dos Estados Unidos, o que 

influiu em sua política e econômica, o que pela maioria católica aconteceu de modo diferente na 

colonização brasileira.  

 

2. C  

Tanto na América portuguesa e espanhola quando nas posseções inglesas a escravidão estava presente, 

principalmente no Sul dessas colônias 

 

3.  

a) O estudante poderá ressaltar, no caso da República americana, a adoção da igualdade de condição 

entre todos os homens livres e pactuantes do novo contrato. Poderá também sublinhar o direito à 

liberdade, que a partir de então foi apresentada como universal, não mais restrita aos ingleses (a 

chamada liberdade dos ingleses), podendo por conseguinte ser reivindicada para todos os homens. 

Porém, a contribuição mais importante que o candidato poderá ressaltar diz respeito às primeiras 

experiências com o governo representativo, ensaiadas na jovem república. A ideia de que o povo 

deve governar por meio de representantes e de que esse corpo eleitoral deve ser o responsável pela 

seleção dos governantes viria complementar a união em curso entre os princípios republicanos e o 

liberalismo que marcaram o final do século XVIII. O estudante ainda poderá falar das diferenças entre 

as formas de governos, associando a experiência americana à adoção do presidencialismo, 

contrastando-o com o parlamentarismo ou mesmo com o regime de colegiado. E, por último, poderá 

explicar a particularidade da República americana diferenciando-a das repúblicas da antiguidade 

(associadas ou à democracia direta ateniense ou à república romana aristocrática, dirigida pelo 

Senado) e das repúblicas aristocráticas de Veneza, da Holanda e mesmo da Polônia até o final do 

século XVIII.  

 

b) O estudante deverá recordar como, em meio aos intensos debates e ações radicais que marcaram a 

escalada revolucionária de 1789 aos anos do Terror, os franceses da metrópole guardaram as 

bandeiras da “liberdade, igualdade e fraternidade” para si apenas. Opuseram-se ferozmente não 

apenas à rebelião de escravos em Santo Domingo como à libertação de sua colônia (apelidada à 

época de a “joia francesa do Caribe”). Ironicamente, coube aos revolucionários haitianos, inspirados 

nessas mesmas ideias metropolitanas, combaterem os canhões e da marinha da França 

revolucionária que foram submetê-los e tentar mantê-los sob o jugo colonial. 

 

4. A 

Apesar de serem feitas com intenções contrárias, as reduções eram sempre atacadas pelas bandeiras 

em busca de mão de obra indígena. 
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5. C  

A dominação dos espanhóis consistiu em aproveitar a organização da sociedade ale existentes, por isso 

o surgimento da Mita como forma de trabalho ao invés da simples escravidão.  

 

6. D  

A ocupação portuguesa no litoral desenvolveu-se inicialmente por uma falta de interesse nas terras 

americanas nos primeiros trinta anos, além disso o fabrico do açúcar rendia altos lucros sem a 

necessidade de aventurar-se no interior do Brasil.  

 

7. E  

A modificação dos ambientes naturais facilitava a ocupação europeia, assim evitavam-se contrabandos 

dos bens coloniais e do ouro.  

 

8. A  

Nesses casos os quilombos e outras resistências negras eram toleradas por seus vizinhos já que estes 

comerciavam entre si. 

 

9. Dois dos objetivos:  

• fixar população portuguesa à terra.  

• garantir o controle político do território por Portugal.  

• produzir mercadoria de alto valor comercial no mercado europeu.  

• garantir rendas à Coroa Portuguesa por meio da produção de gêneros de valor comercial.  

• garantir o monopólio do Atlântico Sul e, consequentemente, da rota marítima para o Oriente.  

• afirmar a preponderância portuguesa no cenário das grandes nações europeias do século XVI.  

 

Duas das características:  

• existência de atividades econômicas utilizando mão de obra livre.  

• desenvolvimento de relações comerciais internas e com outras regiões, apesar das proibições 

características do monopólio metropolitano.  

• existência de uma quantidade de capital circulante na colônia, empregado não só no tráfico negreiro 

como também na criação do gado e na lavoura de subsistência, voltadas principalmente para o mercado 

interno.  

 

O texto destaca principalmente os objetivos econômicos, enumerando atividades produtivas, destacadas 

como geradoras de riqueza. A crítica à análise tradicional procura destacar o dinamismo da colônia, que 

pressupõe a existência da pequena propriedade voltada para a subsistência ou a pecuária, desenvolvida 

a partir do trabalho livre.  
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10.  

a) Tendo por base as afirmações de Gilberto Freyre, é impossível saber os motivos do êxito da 

produção de açúcar em Pernambuco ou seu fracasso em São Vicente. Levando em consideração 

os conhecimentos históricos, sabe-se que o fator fundamental é o geográfico. Enquanto a 

capitania de Pernambuco estava mais próxima do Reino e em sua zona da mata existiam extensas 

manchas de massapê (terra propícia ao cultivo da cana-de-açúcar), na Baixada Santista havia um 

vasto manguezal (áreas alagadiças, imprópria para o cultivo da cana). Além disso, era muito difícil 

ocupar as terras férteis do planalto paulista devido à Serra do Mar, na época considerada uma 

“muralha” quase intransponível.  

 

b) Os grandes proprietários rurais, especialmente os senhores de engenho, eram donos de muitos 

escravos, de capitais vultosos e de vastos recursos técnicos. Todo esse poder e essa imensa 

riqueza permitiam ao empresário colonial um exagerado comportamento ostentatório. Esse 

“gênero de vida” era característico da nobreza europeia. Por isso, chamamos a camada dominante 

colonial das áreas agroexportadoras de aristocracia agrária. 
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Revisão de função do primeiro grau 

 

Exercícios  

 

1. Em uma corrida de táxi, é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, mais uma quantia 

proporcional aos quilômetros percorridos. Se por uma corrida de 8 km paga-se R$ 28,50 e por uma 

corrida de 5 km paga-se R$ 19,50, então o valor da bandeirada é  

a) R$ 7,50.  

b) R$ 6,50.  

c) R$ 5,50.  

d) R$ 4,50. 

 

 

2. Uma torneira gotejando diariamente é responsável por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico 
que indica o desperdício de uma torneira: 

 
Se y representa o desperdício de água, em litros, e x representa o tempo, em dias, a relação entre x e y 

é: 

a) y = 2x 

b)   

c) y = 60x 

d) y = 60x + 1 

e) y = 80x + 50 
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3. Carlos é vendedor em uma pequena empresa comercial. Seu salário mensal é a soma de uma parte fixa 

com uma parte variável. A parte variável corresponde a 2% do valor alcançado pelas vendas no mês. 

No mês de abril, as vendas de Carlos totalizaram R$ 9.450,00, o que lhe rendeu um salário de R$ 

1.179,00. Se o salário de Carlos em maio foi de R$ 1.215,00, então, o total de suas vendas neste mês 

ficou entre 

a) R$ 11.300.00 e R$ 11.340,00. 

b) R$ 11.220,00 e R$ 11.260,00. 

c) R$ 11.260,00 e R$ 11.300,00. 

d) R$ 11.180,00 e R$ 11.220,00. 
 
 
 

4. Os veículos para transporte de passageiros em determinado município têm vida útil que varia entre 4 e 

6 anos, dependendo do tipo de veículo. Nos gráficos está representada a desvalorização de quatro 

desses veículos ao longo dos anos, a partir de sua compra na fábrica. 

 
 

Com base nos gráficos, o veículo que mais desvalorizou por ano foi:  

a) I  

b) II  

c) III  

d) IV 
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5. Em linguagem de computação, a expressão x = x + 2 significa que o novo valor de x será igual ao valor 
anterior de x, acrescido de 2 unidades. Por exemplo, se x = 5, a expressão x = x + 2 faz com que x passe 
a valer 7. Se repetirmos essa expressão, o valor de x passa a ser 9. Considere a sequência de operações: 

 
x = x + 3 → y = 2x – 1 → x = x + y → y = x + 2y 

 

Se o valor final de y é igual a 53, podemos afirmar que o valor inicial de x era: 

a) Par 

b) Primo 

c) Maior que 6 

d) Múltiplo de 3 

e) Divisor de 124 

 

 

6. Uma empresa de telefonia oferece três planos mensais de internet móvel, descritos abaixo. 

- Plano Ilimitado: mensalidade fixa de R$ 100,00 que permite ao cliente utilizar quantos gigabytes (GB) 
de dados desejar, sem pagar nada a mais. 

- Plano Intermediário: mensalidade fixa de R$ 28,00 mais 4,50 por GB de dados consumidos. 

- Plano Simples: não há mensalidade, porém o cliente paga R$ 12,00 por GB de dados consumidos. 

Por exemplo, um consumo de 5 BG de dados em um mês custa R$ 100,00 para clientes do Plano 
Ilimitado, custa R$ 28,00 + 5 x R$ 4,50 = R$ 50,50 para clientes do Plano Intermediário e custa 5 x R$ 
12,00 = R$ 60,00 para clientes do Plano Simples. 

a) A partir de quantos GB de dados consumidos por mês o Plano Ilimitado fica mais vantajoso, ou 
seja, mais barato, que o Plano Intermediário? 

b) A empresa pretende criar um novo plano de dados, chamado Plano Básico. Esse plano terá formato 
semelhante ao do Plano Intermediário, consistindo também de uma mensalidade fixa mais um 
preço por GB de dados consumidos. Além disso, o Plano Básico deverá satisfazer a duas 
condições: 

- Ter o mesmo valor que o Plano Simples para clientes que consumirem3 GB de dados por mês. 

- Ter o mesmo valor que o Plano Intermediário para clientes que consumirem 8 GB de dados por 
mês. 

Quais devem ser o valor da mensalidade e o valor de cada GB de dados consumidos para que o 
Plano Básico cumpra as duas condições acima? 
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7. A numeração dos calçados obedece a padrões distintos, conforme o país. No Brasil, essa numeração 
varia de um em um, e vai de 33 a 45, para adultos. Nos Estados Unidos a numeração varia de meio em 
meio, e vai de 3,5 a 14 para homens e de 5 a 15,5 para mulheres.  
a) Considere a tabela abaixo. 

 

Suponha que as grandezas estão relacionadas por funções afins t(x) = ax + b para a numeração 

brasileira e x(t) = ct + d para o comprimento do calçado. Encontre os valores dos parâmetros a e b da 

expressão que permite obter a numeração dos calçados brasileiros em termos do comprimento, ou os 

valores dos parâmetros c e d da expressão que fornece o comprimento em termos da numeração.  

 

b) A numeração dos calçados femininos nos Estados Unidos pode ser estabelecida de maneira 

aproximada pela função real f definida por f(x) = 5(x – 20) / 3, em que x é o comprimento do calçado 

em cm. Sabendo que a numeração dos calçados nk forma uma progressão aritmética de razão 0,5 

e primeiro termo n1 = 5, em que nk = f (ck), com k natural, calcule o comprimento c5. 

 

 

8. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha 
água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico, estão representados, no eixo y, os volumes, 
em litros, da água contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo, em horas, representado 
no eixo x. 

 
Determine o tempo x0, em horas, indicado no gráfico. 

 
 
 

9. Um dos reservatórios d’água de um condomínio empresarial apresentou um vazamento a uma taxa 
constante, às 12 h do dia 1º de outubro. Às 12 h dos dias 11 e 19 do mesmo mês, os volumes d´água 
no reservatório eram, respectivamente, 315 mil litros e 279 mil litros. Dentre as alternativas seguintes, 
qual delas indica o dia em que o reservatório esvaziou totalmente?  

a) 16 de dezembro  

b) 17 de dezembro  

c) 18 de dezembro  

d) 19 de dezembro  

e) 20 de dezembro 
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10. Conforme divulgado pela ONU (Organização das Nações Unidas), a população mundial atingiu, em 

outubro último, 7 bilhões de pessoas. Suponha que o modelo matemático que permita obter uma 

estimativa dessa população, no mês de outubro, daqui a t anos, seja a equação da reta do gráfico 

abaixo. Assinale a alternativa em que constam, respectivamente, essa equação e o ano em que, de 

acordo com ela, a população mundial atingiria 10 bilhões de seres humanos. 
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Gabarito 

 

1. D 

 
 

2. C 

 
 

3. B 

 
 

4. B 
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5. B 

 

 

6. 

 

 

7.  
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8.  

 

 

9. E 

 
 

10. C 
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Revisão de função do segundo grau 

 

Exercícios 

 

1. O gráfico da função . 

 
 

Com relação a f(x), é INCORRETO afirmar que  

a) seu discriminante (Δ) é maior que zero.  

b) o vértice da parábola tem ordenada positiva.  

c) o coeficiente do termo quadrado (a) é positivo.  

d) as raízes da função quadrática são 0 e 3/2. 
 

 
 

2. Quando estudamos Cinemática, em Física, aprendemos que podemos calcular a altura de uma bala 

atirada para cima pela fórmula h(t) = 200t - 5t², onde h é a altura, em metros, atingida após t segundos 

do lançamento. Qual o menor intervalo de tempo para a bala atingir 1.875 metros de altura?  

a) 20 s.  

b) 15 s.  

c) 5 s.  

d) 11s.  

e) 17 s. 
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3. Certo fabricante, segundo levantamentos estatísticos, percebe que seus clientes não têm comprado 

mais de 10 de seus produtos por compras. Para incentivar as compras em maior quantidade, ele 

estabelece um preço unitário p por produto dado pela função p(x) = 400 – x, onde x é a quantidade de 

produtos comprados, considerando uma compra de, no máximo, 300 produtos.  

Sabendo-se que a receita de uma empresa é o valor arrecadado com a venda de uma certa quantidade 

de produtos, qual a receita máxima que essa empresa pode ter quando fechar uma venda com um 

determinado cliente, na moeda corrente no Brasil?  

a) R$ 200,00.  

b) R$ 400,00.  

c) R$ 20.000,00.  

d) R$ 40.000,00.  

e) R$ 80.000,00. 
 
 
 

4. Numa partida de futebol, no instante em que os raios solares incidiam perpendicularmente sobre o 

gramado, o jogador "Chorão" chutou a bola em direção ao gol, de 2,30m de altura interna. A sombra da 

bola descreveu uma reta que cruzou a linha do gol. A bola descreveu uma parábola e quando começou 

a cair da altura máxima de 9 metros, sua sombra se encontrava a 16 metros da linha do gol. Após o 

chute de "Chorão", nenhum jogador conseguiu tocar na bola em movimento. A representação gráfica 

do lance em um plano cartesiano está sugerida na figura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A equação da parábola era do tipo: . O ponto onde a bola tocou pela primeira vez foi: 
 

a) na baliza       

b) atrás do gol           

c) dentro do gol   

d) antes da linha do gol 
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5. As raízes da função qudrática y = ax² + bx + c são -1 e 3. Sabendo-se que o vértice é o ponto (1, -4), os 
valores de a,b e c são, respectivamente: 

a) -1, -2 e -3 

b) 1, -2 e -3 

c) -1, 2 e 3 

d) 1, 2 e 3 

e) -1, -2 e 3 
 

 

6. Um corpo arremessado tem sua trajetória representada pelo gráfico de uma parábola, conforme a 
figura a seguir. 

 
Nessa trajetória, a altura máxima, em metros, atingida pelo corpo foi de  

a) 0,52m.  

b) 0,64m.  

c) 0,58m.  

d) 0,62m. 
 
 

7. Em um terreno, na forma de um triângulo retângulo, será construído um jardim retangular, conforme 

figura abaixo.  

 
Sabendo-se que os dois menores lados do terreno medem 9 m e 4 m, as dimensões do jardim para que 

ele tenha a maior área possível, serão, respectivamente,  

a) 2,0 m e 4,5 m.  

b) 3,0 m e 4,0 m.  

c) 3,5 m e 5,0 m.  

d) 2,5 m e 7,0 m. 
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8. A concentração C, em partes por milhão (ppm), de certo medicamento na corrente sanguínea após t 

horas da sua ingestão é dada pela função polinomial 2 C(t) = -0,05t² + 2t + 25.  Nessa função, considera-

se t = 0 o instante em que o paciente ingere a primeira dose do medicamento.  

Álvaro é um paciente que está sendo tratado com esse medicamento e tomou a primeira dose às 11 

horas da manhã de uma segunda-feira.  

a) A que horas a concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingirá 40 ppm pela 
primeira vez?  

b) Se o médico deseja prescrever a segunda dose quando a concentração do medicamento na 
corrente sanguínea de Álvaro atingir seu máximo valor, para que dia da semana e horário ele deverá 
prescrever a segunda dose? 

 
 

9. Uma empresa confecciona um certo produto A. O custo, em reais, para se produzir uma quantidade x 

desse produto é dado pela seguinte função: C(x)= (x²– 30x + 1000)·1000, onde x é a quantidade 

produzida do produto A. 

a) É possível produzir uma certa quantidade deste produto a um custo zero? Justifique. 

b) Encontre a quantidade que deverá ser produzida para que o custo seja mínimo. 

 

 

10. Um objeto é lançado do topo de um muro, de altura h, atingindo o solo após 5 segundos. A trajetória 

parabólica do objeto é representada pela equação y = – 0,5x² + bx + 2,5, cujo gráfico está apresentado 

abaixo, onde y indica a altura atingida pelo objeto em relação ao solo, em metros, no tempo x, em 

segundos.  

 

a) Calcule a altura h e o valor do coeficiente b da equação da trajetória.  

b) Determine a altura máxima, em relação ao solo, atingida pelo objeto. 
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Gabarito 

 

1. B 

 
 
 

2. B 

 
 
 
 

3. D 
 

 
 
 
  

4. C 

Considerando a altura máxima no ponto (0,9) e utilizando a equação dada, temos: 

  
Embaixo da linha do gol, temos a abscissa x = 16. A ordenada desse ponto será a altura onde a bola 
estará. Calculando temos: 

 
 

Como essa altura é menor que 2,3 (altura do gol) a bola conseguiu entrar no gol. 
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5. B 

 
 
6. B 

 
 

7. A 
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8.  

 

 

9.  

 

10.  
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Números Complexos 
 

Exercícios 

 

1. Dentro do conjunto dos números complexos, o conjunto solução da equação 
2 625 0x + =  é 

a)  5,5S = −   

b)  25,25S = −  

c)  5 ,5S i i= −  

d)  25,25S = −  

e) S =  

 
 

2. No plano complexo, temos uma circunferência   de raio 2 centrada na origem. Sendo ABCD um 

quadrado inscrito à  , de acordo com a figura abaixo, podemos afirmar que o número complexo que 

representa o vértice B é 

 

a) 

1 3

2 2
i− +

  

b) 3 i− −  

c) 1 3i− +  

d) 

1 3

2 2
i− −

 

e) 

3 1

2 2
i− +
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3. Dados os números complexos ( )1 2, 1z = −  e ( )2 3,z x= , sabe-se que 1 2z z  . Então, x é igual a 

a) – 6  

b) 
3

2
−   

c) 0 

d) 
3

2
 

e) 6 

 

 

4. Sabe-se que 2 2i− +  é uma das raízes quartas de um número complexo z. Então, no plano de Argand-

Gauss, a área do triângulo, cujos vértices são as raízes cúbicas de z, é igual a 

a) ( )4 3 1+   

b) 6 3   

c) ( )8 3 1−  

d) 10 3  

e) 12 3  

 

 

5. No conjunto dos números complexos, considere a progressão geométrica cujo primeiro termo é igual 

a 1 + i e a razão é igual a i, onde i é o número complexo tal que 
2 1i = −  . Observa-se que, dentre os 

termos dessa progressão, existem apenas n números complexos distintos. Então, n é igual a 

a) 4 

b) 6 

c) 8 

d) 10 
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6. Na figura abaixo,  está representado, no plano complexo, um hexágono regular cujos vértices são 

imagens geométricas das n raízes de índice n de um número complexo Z. 

 

O vértice A tem coordenadas ( -1, 1). Qual dos seguintes números complexos tem por imagem 

geométrica o vértice D? 

a) 
3 3

2 cos
4 4

isen
     

+    
    

  

b) 
17 17

2 cos
12 12

isen
     

+    
    

 

c) 
17 17

2 2 cos
12 12

isen
     

+    
    

 

d) 
7 7

2 cos
4 4

isen
     

+    
    

 

e) 
13 13

2 cos
12 12

isen
     

+    
    

 

 

 

7. Considere os números complexos 1z a bi= +  , 2z b ai= − +  e 3 3z b i= − + , com a e b números 

inteiros. Sabendo que 1 2 3 0z z z+ + = , o valor de 

3

2

1

z

z

 
 
 

é igual a 

a) 1 

b) -1 

c) –i 

d) i 
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8. O quociente entre os números complexos 1 1z i= +  e 2 1z i= −  é 

a) 1 

b) i 

c) 0 

d) 2 

e) 2i 

 

9. Em relação ao número complexo ( )87 105 3z i i= +   é correto afirmar que 

a) Sua imagem pertence ao 3° quadrante do plano complexo. 

b) É imaginário puro. 

c) O módulo de z é igual a 4. 

d) Seu argumento é igual ao argumento do número complexo 
1 3

2 2
v i= − . 

 

 

10. Sejam z e v números complexos onde 1z =   e v tem coordenadas no plano Argand-Gauss 

2 2
,

2 2

 
  
 

 . Sobre o número complexo z v  (resultante da multiplicação dos complexos z e v), 

podemos afirmar que 

a) Sempre é um número real. 

b) Sempre tem módulo igual a 2. 

c) Sempre é um número imaginário puro. 

d) Pertence à circunferência 
2 2 1x y+ =  . 

e) Sempre tem argumento igual a 
4


 .  
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. C 

 

 

3. D 
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4. E 

 

 

 

5. A 
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6. D 

 

 

7. C 

 

 

8. B 

 

 

9. D 
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10. D 

 



 
 

 

 

1 

Português 
 

 Revisão de figuras de linguagem a partir de questões  

 

Exercícios 

 

1. Leia:  

I. O Rio Doce entrou em agonia, após o desastre que poluiu suas águas com lama.  

II. Suas águas, claras, estão agora escuras, de mãos irresponsáveis que a sujaram.  

Nas frases há, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem:  

a) Eufemismo – Prosopopeia.  

b) Prosopopeia – Antítese.  

c) Antítese – Prosopopeia.  

d) Eufemismo – Antítese.  

 

 

Texto para próxima questão 

Este material publicitário foi criado com o propósito de sensibilizar as pessoas e de despertar nelas 

uma atitude de conscientização no que refere à violência contra a criança. 
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2. As figuras de linguagem e de pensamento são recursos ou estratégias que podem ser aplicados no 

texto. Tendo por base a campanha publicitária apresentada e os enunciados “Cintos são para serem 

vestidos” e “Não há desculpas para os maus-tratos contra as crianças”, é correto o que se afirma em:   

a) A referência aos “maus-tratos contra as crianças” e a utilização de uma cinta para associar essa 

ideia à de um cão feroz constitui uma prosopopeia, ou personificação, que consiste na atribuição 

de características humanas a seres irracionais ou coisas inanimadas. 

b) A oposição entre os verbos “vestir” (“vestidos”) e “temer” (“temidos”) constitui um paradoxo, que 

coloca em circulação ideias contrárias entre si. 

c) O uso da palavra “desculpa” caracteriza uma ironia, pois está expressando uma ideia diferente ou 

contrária àquela originalmente posta, uma vez que a campanha não faz referência à ação de 

desculpar-se ou de ser perdoado.  

d) A utilização da imagem do cão constitui uma comparação, eis que compara elementos diferentes 

que apresentam uma característica em comum: o cão e a violência contra as crianças. 

e) O uso da expressão “maus-tratos” pode ser considerado um eufemismo, pois, dada a natureza forte 

da publicidade, essa escolha suaviza um discurso mais chocante, que poderia ter palavras como 

“agressões” ou “violência”. 
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3. Retrato do artista quando coisa 

A maior riqueza 

do homem 

é sua incompletude. 

Nesse ponto 

sou abastado. 

Palavras que me aceitam 

como sou 

— eu não aceito. 

Não aguento ser apenas 

um sujeito que abre 

portas, que puxa 

válvulas, que olha o 

relógio, que compra pão 

às 6 da tarde, que vai 

lá fora, que aponta lápis, 

que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. Mas eu 

preciso ser Outros. 

Eu penso 

renovar o homem 

usando borboletas. 

BARROS, Manoel. O retrato do Artista Quando Coisa. Rio de Janeiro: Record, 1998.  

 
A utilização de figuras de linguagem ocorre, de maneira muito particular, na escrita literária. Sobre o 
uso desse recurso no poema de Manoel de Barros, identifica-se:  
a) a metáfora no verso “Mas eu preciso ser Outros” relativa à analogia que se faz entre o poeta ser ele 

mesmo e ser outro. 

b) o oxímoro em “A maior riqueza do homem é sua incompletude”, pela contradição de sentidos 

presente no enunciado. 

c) a hipérbole no trecho “Palavras que me aceitam como sou — eu não aceito”, em razão de aí haver 

o desejo do enunciador em engrandecer a verdade dos fatos. 

d) a prosopopeia no enunciado “Eu penso renovar o homem usando borboletas”, em que há uma 

atribuição da função humana a um ser não humano. 
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4. A sinesteria consiste em aproximar, na mesma expressão, sensações percebidas por diferentes órgãos 

de sentidos.  

(Hélio de Seixas Guimarães Cunha. Figuras de Linguagem, 1988).  

 

Verifica-se a ocorrência de sinesteria no seguinte trecho:  

a) “O mistério ia desfazer-se e o malefício ser cortado.”  

b)  “aquela cruciante vida de cinco anos havia de lhe ficar na memória como passageiro pesadelo.”  

c)  “correu depressa para a casa de Madame Dadá”.  

d) “Era o sol muito claro e doce, um sol de junho”.  

e) “eram as fisionomias risonhas dos transeuntes”.  

 

 

5. Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar 

por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores 

e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para 

estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar 

essa arrogância que nos faz viver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode 

ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos, e 

simplesmente ir ver.  

Amyr Klink, navegador brasileiro.  

 

O uso de determinadas figuras de linguagem funciona como poderoso recurso de persusão em alguns 

textos.  

No texto de Amyr Klink, um exemplo de antítese é: 

a) “Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV.”  

b) “Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor.”  

c) “(...) para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos (...)”.  

d) “Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto.”  
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6. Mulher proletária  

Mulher proletária — única fábrica  

que o operário tem, (fabrica filhos)  

tu  

na tua superprodução de máquina humana  

forneces anjos para o Senhor Jesus,  

forneces braços para o senhor burguês.  

Mulher proletária,  

o operário, teu proprietário  

há de ver, há de ver:  

a tua produção,  

a tua superprodução,  

ao contrário das máquinas burguesas,  

salvar o teu proprietário.  

LIMA Jorge de. Obra Completa (org. Afrânio Coutinho). Rio de Janeiro: Aguilar, 1958. 

 

Analisando o verso do poema “forneces braços para o senhor burguês”, a figura de linguagem que aí 

se destaca é  

a) catacrese, uma vez que, como não há um termo específico para o poeta expressar, de forma 

adequada, a ideia de “fornecer filhos”, ele se utiliza da expressão “fornecer braços”, lógica 

semelhante ao que se costuma usar em termos como “braços da cadeira”.  

b) metonímia, tendo em vista que o termo “braços” mantém com o termo “filhos” uma relação de 

contiguidade da parte pelo todo para o poeta destacar que o que mulher proletária fabrica é só uma 

parte do seu rebento, os “braços”, utilizados para proveito da atividade capitalista, e não “filhos”, na 

sua completude como seres humanos, para estabelecer com estes uma relação afetiva.  

c) hipérbole, já que o verso quer enfatizar a ideia de exagero de alguém fornecer inúmeros braços para 

o trabalho da indústria mercantil.  

d) prosopopeia, pois o poeta está personificando a máquina como se fosse uma mulher produtora de 

filhos. 
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7. Examine a tira de Steinberg, publicada em seu Instagram no dia 20.08.2018. 

 

 

Tradução: “Não remova o seu cartão”; “Não remova o seu cartão”; “Por favor, remova o seu cartão”; 

“Brincadeira! Faça tudo novamente” 

 

Colabora para o efeito de humor da tira o recurso à figura de linguagem denominada:  

a) eufemismo. 

b) pleonasmo. 

c) hipérbole. 

d) personificação. 

e) sinestesia. 
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8. Soneto da hora final  

Será assim, amiga: um certo dia 

Estando nós a contemplar o poente  

Sentiremos no rosto, de repente  

O beijo leve de uma aragem fria.  

 

Tu me olharás silenciosamente  

E eu te olharei também, com nostalgia  

E partiremos, tontos de poesia  

Para a porta de treva aberta em frente.  

 

Ao transpor as fronteiras do Segredo  

Eu, calmo, te direi: - Não tenhas medo 

E tu, tranquila, me dirás: - Sê forte.  

 

E como dois antigos namorados 

Noturnamente tristes e enlaçados  

Nós entraremos nos jardins da morte.  

MORAES, Vinícius de. Livro de Sonetos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.  

No título Soneto da hora final, para revelar o tema do poema, recorre-se à figura de linguagem 

denominada:  

a) eufemismo  

b) metonímia  

c) hipérbole  

d) ironia  

 

 

9. Analise os trechos de músicas a seguir levando em consideração as figuras de linguagem.  

I. “Não existiria som se não houvesse o silêncio; Não haveria luz se não fosse a escuridão; A vida é 

mesmo assim; Dia e noite, não e sim.” (Lulu Santos/Nelson Mota) 

II. “Chove chuva, chove sem parar.” (Jorge Ben Jor)  

III. “Mentes tão bem que parece verdade, o que você me fala; Vou acreditando.” (Zezé Di Camargo e 

Luciano) 

IV. “Te trago mil rosas roubadas; Pra desculpar minhas mentiras; Minhas mancadas.” (Cazuza)  

Indica a correspodência correta, respectivamente, a alternativa 

a) paradoxo – aliteração – ironia – sinestesia  

b) pleonasmo – anacoluto – metáfora – hipérbole  

c) antítese – comparação – ironia – hipérbole  

d) antítese – pleonasmo – ironia – hipérbole  

e) metáfora – polissíndeto – zeugma – hipérbole  
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10. Observe o poema de Mário Quitnana: 

 

Tic-tac  

Esse tic-tac dos relógios 

é a máquina de costura do Tempo  

a fabricar mortalhas.  

 

As figuras de linguagem presentes no texto são, respectivamente,  

a) onomatopeia, metáfora e eufemismo.  

b) metáfora, metáfora e metonímia.  

c) sinestesia, metonímia e hipérbole.  

d) ironia, metonímia, catacrese.   
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1. B  

Em [I], “O Rio Doce entrou em agonia”, há características humanas para algo inanimado; trata-se de 

prosopopeia ou personificação. Já no enunciado [II], há oposição de ideias entre “águas, claras, estão 

agora escuras”, portanto, trata-se de antítese.  

 

2. E 

A imagem de um cão feroz, a noção semântica dos verbos “vestir” e “temer” e o uso do temo “desculpa” 

não podem ser entendidos, nos contextos, como elementos construtivos de uma prosopopeia, paradoxo, 

ironia ou comparação, como sugerem as opções [A], [B], [C] e [D]. Apenas em [E] é identificada a figura de 

linguagem correta para a expressão “maus-tratos”, um eufemismo, pois suaviza um discurso de 

“agressões” ou “violência”.  

 

3. B  

O oxímoro se faz presente ao aproximar termos de modo incoerente, como “riqueza” e “incompletude”. 

As demais se caracterizam como incorretas, respectivamente, pois: não há analogia no verso 

apresentado, uma vez que não há equivalência entre outras relações; o verso apresenta antítese, pois há 

termos contrários (“aceito” e “não aceito”) que são aproximados; e não há personoficação na última 

afirmação, mas sim metáfora no trecho “usando borboletas”.  

 

4. D 

Há fusão de sensações entre as palavras “claro” e “doce”, referências respectivamente à visão e ao 

paladar. Nos demais apresentam-se, respectivamente: zeugma, comparação, pleonasmo e zeugma.  

 

5. D  

A antítese é caracterizada por duas ideias completamente opostas. O único trecho que apresenta isso é 

no fragmento apresentado na alternativa [D] visto que há o par opositivo de “frio” e “calor”.  

 

6. B 

No verso destacado, a palavra “braços” representa os filhos da mulher proletária, que são tomados como 

mão de obra pelo senhor burguês. Assim, os braços estariam do braço desses filhos (e sobretudo do seu 

trabalho), constituindo uma relação de parte-todo, característica da metonímia.   

 

7. D 

A personificação consiste em atribuir a seres inanimados características de seres animados. É 

justamente o que ocorre na tira: a máquina para pagamentos em cartão de crédito/débito se comporta 

como um ser humano ao dialogar, em tom jocoso (de brincadeira), com o usuário. 
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8. A  

Embora o eu-lírico trate da morte, ele evita o uso da palavra, valendo-se de eufemismos para tratar do 

tema, tal como “sentiremos no rosto, de repente/ o beijo leve de uma aragem fria”, que releva justamente 

a chegada do momento de morte, e “nós entraremos nos jardins da morte”, que traz a noção de more 

como uma entrada em uma morada.  

 

9. D  

Há antítese pelos termos opostos “som” e “silêncio”, “luz” e “escuridão”, “noite” e “dia”, “não” e “sim”. Há 

pleonasmo, ou seja, uma redundância em “chove chuva”. A ironia é expressa no fragmento de Zezé Di 

Camargo e Luciano, pois uma vez que o cantor coloca que a pessoa mente tão bem que parece verdade, 

ou seja, critica de forma irônica a capacidade dessa pessoa mentir. E, por fim, há uma hipérbole no 

fragmento de Cazuza visto o exagero de rosas que o cantor traz (mil rosas roubadas).  

 

10. A  

O “tic-tac” reproduz o som do relógio, portanto, é uma onomatopeia. Como os relógios estão marcando 

constantemente a passagem do tempo com as horas, pode-se fazer uma associação disso com uma 

máquina de costura, que faz tecidos, logo, uma metáfora. Além disso, há um eufemismo em relação ao 

verso “a fabricar mortalhas”, visto que mortalha é o nome dado à roupa dos cadáveres, portanto, com a 

passagem do tempo, as pessoas vão morrendo.  
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Análise de Redações exemplares 

 

Resumo 

 

Tema I  

Eu era advogado de algumas casas ricas, e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para 

as minhas estreias no foro. Interveio com um advogado célebre para que me admitisse à sua banca, e 

arranjou-me algumas procurações, tudo espontaneamente.  

(capítulo CIV) 

 

No trecho acima, do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, Bento Santiago, o narrador-personagem, 

fala sobre sua profissão. O leitor, porém, não tem notícia de qualquer processo em que ele tenha atuado, se 

ganhou alguma causa, se perdeu. Entretanto, todo o romance pode ser compreendido como um longo Auto 

de Acusação que Bento move contra sua esposa, Capitolina Santiago, a Capitu, por adultério.  

 

Atuando como promotor e juiz ao mesmo tempo, Bento considera Capitu culpada e a condena ao exílio na 

Europa até o dia de sua morte. Nesse processo, ela não tem direito à defesa, nem mesmo à voz. Sua versão 

dos acontecimentos não é apresentada. 

 

A partir da leitura do romance, é possível refletir sobre o seguinte problema que faz parte do nosso cotidiano:  

a verdade pode ser estabelecida com base em uma única perspectiva? 

 

Redação Exemplar I  

O senso da verdade 

Desde a Idade Média se discutia sobre a veracidade das informações fixadas como dogmas nas quais 

não se admitiam ponderações e possuíam um caráter normativo. Porém, há diversas formas de contestação 

da verdade como: relatos, senso comum e senso crítico. Este difere em relação ao segundo porque tem por 

base aquilo que é concreto e busca uma reflexão, análise e crítica dos envolvidos. Assim, pode se estabelecer 

a verdade por meio de perspectivas e não somente por uma. 

Em primeiro lugar, cabe destacar que essa temática é abordada em histórias fictícias. O escritor 

Machado de Assis aborda em “Dom Casmurro” a verdade estabelecida apenas pelo seu ponto de vista sobre 

a traição de sua esposa Capitu, que não tem voz ao longo do livro. Assim, quando a história é narrada 

desprezando as opiniões alheias há dificuldade na apuração da veracidade dos fatos e o texto se torna parcial. 

Além disso, o tema não é só discutido na literatura, mas também contemporaneamente devido à 

disseminação das chamadas “fake news”. Essas notícias têm ganhado cada vez mais força motivadas por 

empresas que criam manchetes absurdas com o intuito de atrair acesso às plataformas digitais. Em 
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consequência isso, as empresas visam faturar com publicidade digital e prejudica a população ao disseminar 

mentiras que parecem verdadeiras sem garantir o direito de defesa da parte envolvida. 

Portanto, é evidente que a verdade não pode ser estabelecida baseada apenas em uma única 

perspectiva porque ela se torna tendenciosa. Assim, com a disseminação em massa de informações nas 

plataformas digitais cabe à sociedade ter uma mentalidade baseada de senso crítico e compartilhar somente 

aquilo que é verdadeiro e diminuir a propagação das “fake news”. 

 

Tema II  

Texto I  

No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, e 

sim mais pobres em experiência comunicável. E o que se difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros 

sobre a guerra, nada tinha em comum com uma experiência transmitida de boca em boca.  

Walter Benjamin Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

No trecho acima, o escritor Walter Benjamin aborda a dificuldade de expressar experiências desumanizadoras, 

como as vividas em uma guerra. Em diversos países, ações de resgate da memória de vítimas de guerras, 

ditaduras e processos de dominação, indicam uma percepção da importância de transmitir essas 

experiências à sociedade. No Brasil, o lema divulgado no Dia Internacional do Direito à Verdade também 

sugere uma forma de lidar com o passado, em direção ao futuro. 

 

Texto II 
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A partir da leitura do conjunto dos textos desta prova e de suas próprias reflexões, redija um texto 

argumentativo-dissertativo, em prosa, com 20 a 30 linhas, em que apresente seu posicionamento acerca da 

necessidade de conhecer experiências históricas de violência e opressão, para aconstrução de uma 

sociedade mais democrática. 

 

Redação Exemplar II  

A liberdade veio do passado 

  Por definição, democracia é a forma de governo que tem como característica governar por meio do 

povo e para ele. As legislações vigentes de diversos países são frutos diretos da história de cada região. 

Assim, tanto os fatos memoráveis quanto aqueles de violência e opressão fazem parte da cultura e, 

consequentemente, são indispensáveis ter o conhecimento sobre eles para a formação de um mundo mais 

democrático hoje.  

Em primeiro lugar, cabe ressaltar a importância da Revolução Francesa ocorrida no século XVIII, que 

posteriormente veio a incentivar diversas constituições democráticas. Esse fato ocorreu devido às 

manifestações do povo – que vivia em condições insalubres, além de fome - contra opressões e proibições 

impostas pelo governo. Assim, com pilares de igualdade, liberdade e fraternidade foi fundada, na França, uma 

democracia consistente que inspirou diversos países a instituir justiça para a população.  

Além disso, um dos acontecimentos mais lamentáveis da história, a Segunda Guerra Mundial, que 

deixou um saldo de cerca de 65 milhões de mortos, trouxe a necessidade da formação da Organização das 

Nações Unidas. Devido a isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada com o objetivo de 

garantir a integridade dos homens e a igualdade de direito a todos e evitar que novos eventos como os 

ocorridos com as minorias – judeus, gays, negros – acontecessem novamente depois das mais diferentes 

formas de torturas que eles passaram. 

Portanto, apesar das inúmeras experiências de violência, opressão ou imposição terem sido vividas 

por diferentes sociedades, há a necessidade de conhecê-las para que estas não se repitam no futuro. Graças 

aos Direitos Humanos criados pela ONU será possível, hoje, garantir a igualdade e a liberdade, que são os 

pilares fundamentais para a construção de uma sociedade democrática, à população. 

 

Tema III  

Você é um estudante do Ensino Médio e foi convidado pelo Grêmio Estudantil para fazer uma palestra aos 

colegas sobre um fenômeno recente: o da pós-verdade. Leia os textos abaixo e, a partir deles, escreva um 

texto base para a sua palestra, que será lido em voz alta na íntegra. Seu texto deve conter: a) uma explicação 

sobre o que é pós-verdade e sua relação com as redes sociais; b) alguns exemplos de notícias falsas que 

circularam nas redes sociais e se tornaram pós-verdade; e c) consequências sociais que a disseminação de 

pós-verdades pode trazer. Você poderá usar também informações de outras fontes para compor o seu texto. 
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Texto I  

 

Texto II 

O que é “pós-verdade”, a palavra do ano segundo a Universidade de Oxford  

Anualmente, a Oxford Dictionaries, parte do departamento de imprensa da Universidade de Oxford 

responsável pela elaboração de dicionários, elege uma palavra para a língua inglesa. A de 2016 foi “pós-

verdade” (post-truth). 

A palavra é usada por quem avalia que a verdade está perdendo importância no debate político. Por 

exemplo: o boato amplamente divulgado de que o Papa Francisco apoiava a candidatura de Donald Trump 

não vale menos do que as fontes confiáveis que negaram esta história. Segundo Oxford Dictionaries, a palavra 

vem sendo empregada em análises sobre dois importantes acontecimentos políticos: a eleição de Donald 

Trump como presidente dos Estados Unidos e o referendo que decidiu pela saída da Grã-Bretanha da União 

Europeia, designada como Brexit. Ambas as campanhas fizeram uso indiscriminado de mentiras, como a de 

que a permanência na União Europeia custava à Grã-Bretanha US$ 470 milhões por semana, no caso do Brexit, 

ou a de que Barack Obama é fundador do Estado Islâmico, no caso da eleição de Trump.  

Em um artigo publicado em setembro de 2016, a influente revista britânica The Economist destaca 

que políticos sempre mentiram, mas Donald Trump atingiu um outro patamar. A leitura de muitos acadêmicos 

e da mídia tradicional é que as mentiras fizeram parte de uma bem-sucedida estratégia de apelar a 

preconceitos e radicalizar posicionamentos do eleitorado. Apesar de claramente infundadas, denunciar essas 

informações como falsas não bastou para mudar o voto majoritário.  

Para diversos veículos de imprensa, a proliferação de boatos no Facebook e a forma como o feed de 

notícias funciona foram decisivos para que informações falsas tivessem alcance e legitimidade. Este e outros 

motivos têm sido apontados para explicar a ascensão da pós-verdade.  

Plataformas como Facebook, Twitter e Whatsapp favorecem a replicação de boatos e mentiras. 

Grande parte dos factoides são compartilhados por conhecidos nos quais os usuários têm confiança, o que 

aumenta a aparência de legitimidade das histórias. Os algoritmos utilizados pelo Facebook fazem com que 

usuários tendam a receber informações que corroboram seu ponto de vista, formando bolhas que isolam as 
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narrativas às quais aderem de questionamentos à esquerda ou à direita. (Adaptado de André Cabette Fábio. 

O que é ‘pós-verdade’, a palavra do ano segundo a Universidade de Oxford.  

Nexo, 16/11/2016. Disponível em https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-é-‘pós-verdade’-a-palavra-

do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford. Acessado em 01/12/2017). 

 

Redação Exemplar III  

 Caros colegas e demais presentes neste auditório, boa noite. Sou aluno do Ensino Médio desta escola 

e fui convidado pelo Grêmio Estudantil para conversar com vocês, nesta palestra, sobre o fenômeno da pós-

verdade. Esta foi escolhida a palavra do ano pela Oxford Dictionaries. Pós-verdade é um termo que pode ser 

entendido como uma notícia falsa que, mesmo que desmentida, por ser largamente divulgada, traz 

consequências como se fosse uma verdade. E como isso nos afeta? 

 O caso recente mais expressivo foi o das eleições dos EUA. A campanha de Donald Trump foi 

recheada de mentiras. Uma das mais grotescas sugeria que Barack Obama era fundador do Estado Islâmico, 

o que manchou a imagem dos Democratas, partido ao qual Hillary Clinton, concorrente de Trump, pertencia. 

Mesmo após fontes confiáveis provarem as inverdades das acusações de Trump, suas mentiras foram parte 

decisiva da sua vitória nas eleições. No Brasil temos o caso do Movimento Brasil Livre (MBL): mesmo após 

diversos sites e estudos provarem que esse grupo é um dos maiores propagadores de notícias falsas, eles 

ganham cada vez mais adeptos.  

 As redes sociais são parte fundamental desse processo. O que Descartes anteriormente sugeriu 

como “penso, logo existo”, hoje ganha a roupagem de “acredito, logo estou certo”, ou ainda “Li, logo é verdade”. 

As plataformas sociais na internet, que deveriam democratizar a informação, agem a fim de distorcê-la, para 

entender a determinados interesses. Essas plataformas utilizam algoritmos que fazem com que os usuários 

recebam, quase que exclusivamente, informações que corroboram seus pontos de vista, o que os distancia 

de informações que sirvam de contraponto, formando bolhas ideológicas. Presa fácil para a pós-verdade.  

 Nós, do ambiente escolar, temos que criar espaços de diálogo que visem a um pensamento crítico 

capaz de se opor a essa onda que lesa nossa democracia. Temos que combater a pós-verdade, quando a 

grande mídia, muitas vezes, não o faz. É nosso exercício de cidadania para a construção de uma sociedade 

mais justa e livre.  

 
 

 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-é-'pós-verdade'-a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford.%20Acessado%20em%2001/12/2017
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-é-'pós-verdade'-a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford.%20Acessado%20em%2001/12/2017
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