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Digestão comparada 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

A digestão é o processo que quebra compostos grandes em tamanhos menores, para que possa 

ocorrer a absorção dos nutrientes.  

O sistema digestivo pode ser classificado como completo (apresenta boca e ânus) ou incompleto 

(apresenta uma única abertura com dupla função). 

Considerando os grupos animais, temos: 

• Poríferos: não possuem tubo digestivo e sua digestão é intracelular 

• Cnidários e Platelmintos: tubo digestivo incompleto, com digestão extracelular e intracelular 

• Nematelmintos, Anelídeos, Moluscos, Artrópodes, Equinodermas e Cordados – tubo digestivo 

completo e digestão extracelular 

Dentre os vertebrados, podemos destacar algumas variações no trato digestivo: 

• Herbívoros: Possui um intestino mais longo permitindo a associação com bactérias que 

digerem a celulose 

• Carnívoros: Possui um estômago mais desenvolvido para digestão de proteínas 

 

 
 
 
 
 
 

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-digestao-comparada/explicacao/1
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• Aves: As aves possuem algumas especializações em seu trato digestivo: ele se inicia com o 

bico, e o alimento segue pelo esôfago, ao papo, onde os alimentos podem ser estocados e 

amolecem; o proventrículo é chamado de estômago químico, pois é onde ocorre a digestão por 

enzimas, e a moela é o estômago mecânico, com digestão por trituração. A cloaca é um orifício 

por onde as fezes são liberadas, que une as terminações do sistema digestório, excretor e 

reprodutor. 

 
 

• Ruminantes: Estômago dividido em quatro cavidades, com diferentes funções; O rúmen, ou 

pança, é onde se encontram bactérias que, em mutualismo, digerem a celulose; o barrete, ou 

retículo, é a 2a cavidade e de onde irá ocorrer a regurgitação; após uma nova mastigação, o 

alimento retorna ao folhoso, ou omaso, onde há absorção de água; por fim, o alimento vai para 

o coagulador, ou abomaso, onde ocorre a digestão de proteínas. 
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Exercícios 

 

1. “A metade sul do Estado do Rio Grande do Sul é caracterizada pelo bioma dos Campos Sulinos, onde 

as principais atividades econômicas são a agricultura e a pecuária. Na pecuária, destaca-se a criação 

de gado bovino, o qual alimenta-se de material de origem vegetal rico em celulose. Como estes 

herbívoros ruminantes não produzem a celulase, enzima que hidrolisa a celulose, a digestão de seu 

alimento ocorre com o auxílio de microorganismos que vivem em seu sistema digestório. As figuras 

abaixo mostram parte do aparelho digestório destes ruminantes.”  

 

As câmaras identificadas nas figuras pelas letras A, B, C e D representam, respectivamente,  

a) rúmen, retículo, abomaso e omaso. 

b) retículo, rúmen, abomaso e omaso. 

c) retículo, rúmen, omaso e abomaso.  

d) rúmen, retículo, omaso e abomaso. 

e) rúmen, omaso, abomaso e retículo. 

 

 

2. Os cavalos têm um longo apêndice cecal, colonizado por microbiota composta, entre outros 

microrganismos, de bactérias produtoras de celulase. Comparativamente aos ruminantes, o cavalo 

ingere uma maior quantidade de capim e perde, pelas fezes, uma maior quantidade de nutrientes. Tal 

fato se deve  

a) à ação desenvolvida pelas bactérias que, ao produzirem celulase, impedem a absorção da glicose.  

b) ao baixo aproveitamento do material digerido, pois a digestão ocorre em região terminal do 

intestino.  

c) à existência, nos cavalos, de um estômago com quatro câmaras, desprovido de microbiota 

produtora de celulase.  

d) ao hábito dos cavalos não ingerirem parte de suas próprias fezes para recompor a microbiota 

intestinal.  

e) à competição pelo alimento e à impermeabilização do apêndice cecal exercidas pelas bactérias.  
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3. No Egito, muitos artefatos de pedra são vendidos como provenientes dos tempos dos faraós são 

falsificados. O processo de fabricação consiste em esculpir pequenas pedras e misturá-las com a 

comida oferecida às galinhas. Atravessando todo o tubo digestório da galinha, as pedras adquirem o 

aspecto de objetos antigos e desgastados pelo uso. Esse processo de “envelhecimento mecânico” 

deve-se à ação:    

a) Do bico. 

b) Do papo. 

c) Do estômago químico. 

d) Da moela. 

e) Do intestino. 

 

 

4. Um camundongo foi alimentado com uma ração contendo proteínas marcadas com um isótopo 

radioativo. Depois de certo tempo, constatou-se a presença de hemoglobina radioativa no sangue do 

animal. Isso aconteceu porque as proteínas do alimento foram  

a) absorvidas pelas células sanguíneas. 

b) absorvidas pelo plasma sanguíneo.  

c) digeridas e os aminoácidos marcados foram utilizados na síntese de carboidratos.  

d) digeridas e os aminoácidos marcados foram utilizados na síntese de lipídios.  

e) digeridas e os aminoácidos marcados foram utilizados na síntese de proteínas. 

 
 

5. A nomenclatura enzimática se baseia no nome do substrato, substância química sobre a qual ela atua, 

acrescido da terminação ase. Os herbívoros têm a capacidade de digerir importante e abundante 

componente da parede celular dos vegetais. Podemos, então, afirmar que os ruminantes abrigam na 

sua pança microrganismos que produzem:  

a) amilase  

b) celulase  

c) peptidase 

d) lipase 

e) tripsina 
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6. Os mamíferos ruminantes são animais capazes de digerir a celulose ingerida na alimentação. Isso 

ocorre porque: 

a) no omaso dos ruminantes é encontrada uma grande quantidade de enzimas que digerem a 

celulose. 

b) no rúmen e no retículo são encontrados micro-organismos simbióticos que promovem a digestão 

da celulose. 

c) no omaso e abomaso existem bactérias capazes de realizar a quebra da celulose. 

d) a saliva dos ruminantes é rica em enzimas capazes de digerir a celulose. 

e) os dentes desses animais são capazes de quebrar as folhas em pedaços muito pequenos, 

ajudando, assim, no processo de digestão da celulose. 

 
 

7. Responda esta questão com base no texto abaixo. 

Durante a digestão dos animais ruminantes ocorre a formação do gás metano (constituído pelos 

elementos carbono e hidrogênio) que é eliminado pelo arroto do animal. Os ruminantes possuem o 

estômago dividido em quatro compartimentos, dois dos quais possuem as bactérias cujo 

metabolismo libera o gás metano. 

O capim ingerido por um boi primeiramente sofre atuação: 

a) Das bactérias, que são em seguida digeridas durante as mastigações. 

b) Do suco gástrico, que deixa o capim adequado para as bactérias. 

c) De amilases pancreáticas e depois das secreções do duodeno. 

d) Do suco gástrico que é posteriormente regurgitado para a atuação das bactérias. 

e) Das bactérias que, posteriormente, são digeridas com a ação do suco gástrico. 

 

 

8. Assinale a afirmação correta a respeito do sistema digestório dos vertebrados. 

a) Nas aves, o papo, segmento do esôfago, é responsável pela trituração do alimento. 

b) Nos humanos, a digestão da celulose auxilia a eliminação do bolo fecal. 

c) Nos humanos, o piloro é a válvula que “separa” o estômago do intestino. 

d) Nos ruminantes, o intestino delgado é dividido em quatro compartimentos que otimizam a 

absorção de celulose. 

e) Nos humanos, o fígado é o órgão responsável pela produção da bile, que atua na digestão de 

carboidratos. 
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9. Comparando-se o sistema digestório dos mamíferos herbívoros – como, por exemplo, a cabra – com 

o sistema digestório dos mamíferos carnívoros, observa-se geralmente: 

a) presença de maior número de dentes e de rúmen. 

b) presença de dentes mais aplanados e de rúmen. 

c) presença de menor número de dentes e ausência de estômago. 

d) presença de dentes mais pontiagudos e de estômago. 

e) presença de dentes mais escuros e ausência de rúmen. 

 

10. O rúmen ou pança dos ruminantes e o ceco dos roedores são estruturas que se assemelham 

funcionalmente porque: 

a) ambos possuem a enzima pepsina, que transforma as proteínas em unidades menores. 

b) ambos secretam HCl, que, ao longo do tubo digestório, irá ativar as enzimas inativas. 

c) ambos possuem microrganismos que secretam enzimas para a digestão de celulose. 

d) suas mucosas secretam a enzima celulase, que atua na digestão da celulose. 

e) ambos possuem pH ótimo para a ação da tripsina sobre a digestão da celulose. 
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Gabarito 

 

1. D 

O estômago dos ruminantes é dividido em 4 cavidades, sendo o rúmen ou pança, retículo ou barrete, 

omaso ou folhoso e abomaso ou coagulador. 

 

2. B 

Diferentemente dos ruminantes, onde a digestão ocorre no estômago, onde o alimente pode percorrer 

todo o trato intestinal para a absorção de substâncias, os herbívoros não ruminantes possuem o 

apêndice cecal desenvolvido e a absorção de nutrientes ocorre somente na parte final do intestino, assim 

são menos efetivos. 

 

3. D 

A moela é uma região do trato digestivo em aves responsável pela digestão mecânica dos alimentos.. 

 

4. E 

Os aminoácidos marcados foram digeridos serviram para constituir a proteína da hemoglobina. 

 

5. B 

A celulase é a enzima que irá digerir a celulose, que é abundante nas células vegetais. 

 

6. B 

A digestão de celulose nos ruminantes ocorre por conta da presença de micro-organismos que se 

localizam no rúmen e no retículo. 

 

7. B 

As bactérias presentes na pança, que é o primeiro compartimento estomacal, realizam a digestão da 

celulose produzindo o gás metano. Após isso ocorre digestão pelo suco gástrico com ação das enzimas 

digestivas no coagulador. 

 

8. C 

O piloro é uma constrição musculosa na porção terminal do estômago que regula a passagem do quimo 

semi-digerido deste para o duodeno. 

 

9. B 

A cabra é um herbívoro ruminante, por conta disso, apresenta o estômago tetracavitário (com rúmen) e 

dentes mais achatados/aplanados, pois não precisa perfurar ou cortar o alimento (no caso, a carne, 

sendo que os carnívoros possuem dentes mais afiados/pontudos). 

 

10. C 

O rúmen é a primeira cavidade do estômago dos ruminantes, e é onde se localizam os microorganismos 

que digerem a celulose. O ceco dos herbívoros também possui uma colônia de bact[erias que ajudam na 

digestão de celulose. 
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Animalia: vermes e verminoses 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

Platelmintos 

São vermes achatados, com simetria bilateral. Podem ter vida livre (como planárias) ou parasitas. 
 

 
Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-XHu5BKH8lIo/UEdiyEEST-I/AAAAAAAAAMk/7yOiiUq_tKg/s1600/planaria-742878.jpg 

 

São triblásticos (possuem ectoderma, mesoderma e endoderma) e acelomados (sem celoma) 
 

Sistemas 
Possuem sistema digestório incompleto ou ausente.  A excreção é feita por células-flama  (ou 

solenócitos). São amoniotélicos (secretam amônia) 
 

 
Disponível em: http://files.biologiasoberana.webnode.com.br/200000448-d4d50d5cef/c%C3%A9lulas%20flama.png 

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-animalia-vermes-e-verminoses/explicacao/1
https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-animalia-vermes-e-verminoses/explicacao/1
http://files.biologiasoberana.webnode.com.br/200000448-d4d50d5cef/c%C3%A9lulas%20flama.png
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São os primeiros animais com um sistema nervoso central  

 
Disponível em: http://slideplayer.com.br/slide/2907480/10/images/7/Sistema+nervoso.jpg 

 

A maioria é hermafrodita e alguns se reproduzem por partenogênese. Respiração cutânea. Sistema 

circulatório ausente. Exemplos: Planária, Taenia solium, Schisitosoma mansoni. 

 
Doenças: 
• Teníase e Cisticercose 

• Esquistossomose  
 

Teníase e Cisticercose 

Duas espécies de platelmintos são capazes de causar a teníase: Taenia solium e Taenia saginata. A 

primeira tem como hospedeiro intermediário o porco e a segunda, o gado. Classicamente, o hospedeiro 

definitivo é o homem. A contaminação se dá pela ingestão de carnes mal cozidas contendo cisticercos, que 

são cistos formados principalmente na musculatura desses animais, após terem ingerido os ovos de tênia. 

No tubo digestivo do homem, esses cisticercos formarão tênias adultas, que passarão a secretar novos ovos.  

A cisticercose ocorre quando há a ingestão de ovos, mas somente da Taenia solium. Os cisticercos 

podem ser formados no próprio homem, na musculatura e no SNC. Nesse caso, o homem faz o papel de 

hospedeiro intermediário, mas o ciclo é interrompido (pois não há a ingestão de carne humana contendo 

cisticercos por outro indivíduo). 

 
Disponível em: http://www.saudedescomplicada.com/wp-content/uploads/2016/06/Teniase-

Taenia-Solium-Saginata.jpeg 
 

http://slideplayer.com.br/slide/2907480/10/images/7/Sistema+nervoso.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Schistosoma_mansoni
http://www.saudedescomplicada.com/wp-content/uploads/2016/06/Teniase-Taenia-Solium-Saginata.jpeg
http://www.saudedescomplicada.com/wp-content/uploads/2016/06/Teniase-Taenia-Solium-Saginata.jpeg
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Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos2/teniase2.jpg 

 
 

 
Disponível em: https://lh5.googleusercontent.com/-O569bBQGafE/UDgdBiAiztI/AAAAAAAACd0/8v3IYCdx_ok/s510/teniase-

verminose.jpg 
 

http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos2/teniase2.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-O569bBQGafE/UDgdBiAiztI/AAAAAAAACd0/8v3IYCdx_ok/s510/teniase-verminose.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-O569bBQGafE/UDgdBiAiztI/AAAAAAAACd0/8v3IYCdx_ok/s510/teniase-verminose.jpg
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Esquistossomose  
 

 
Disponível em:http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos2/esquistossomose4.jpg 

 

Também conhecida como “barriga d’água”, é causada pelo platelminto Schistosoma mansoni.  
 

 
Disponível em: https://vignette2.wikia.nocookie.net/infomedica/images/1/1a/Esquistossomose_3.jpg.jpg/revision/latest/scale-to-

width-down/180?cb=20121128210041&path-prefix=pt-br 

 

 
Disponível em: http://www.coladaweb.com/wp-content/uploads/esquistossomose-ciclo.jpg 

http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos2/esquistossomose4.jpg
http://www.coladaweb.com/wp-content/uploads/esquistossomose-ciclo.jpg
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Para o ciclo ocorrer, é necessário que ovos presentes nas fezes de humanos cheguem à água 

contendo caramujos do gênero Biomphalaria, o hospedeiro intermediário. Miracídios eclodem dos ovos e 

penetram nesses caramujos, saindo posteriormente na forma de cercárias, que são capazes de penetrar na 

pele de indivíduos em contato com a água. A forma adulta se estabelece nos vasos mesentéricos, 

responsáveis por nutrir o intestino. Os ovos são liberados, perfuram pequenos vasos e caem no interior do 

intestino para serem eliminados nas fezes. A maior característica da esquistossomose é o aumento do 

volume abdominal causado pela migração inadvertida dos ovos para o fígado e provocando o aumento da 

pressão venosa na região.  

 

Nematelmintos 

São vermes cilíndricos. Há animais de vida livre e parasitas. São triblásticos, pseudocelomados e 

protostômios. 

 

Sistemas 

Sistema digestório completo, com boca e ânus.  A distribuição de substâncias se faz por difusão no 

pseudoceloma. A excreção se dá pelos tubos em "H".  

 
Possuem sexos separados, com fecundação interna). Há o dimorfismo sexual em algumas espécies 

sendo o macho menor que a fêmea. Não possuem sistema circulatório, também não há órgãos respiratórios. 
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Ciclo da Ascaridíase 

 
Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/upload/e/ascaristexto.jpg 

 

Ciclo do Amarelão 
 

 
Disponível em: http://interna.coceducacao.com.br/ebook/content/pictures/2002-21-142-14-i003.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brasilescola.uol.com.br/upload/e/ascaristexto.jpg
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Exercícios 

 

1. Os platelmintos pertencem ao primeiro grupo de animais a possuir um sistema excretor. Este é 

bastante primitivo, formado por células-flama. A principal função dessas células é: 

a) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do sangue e lançá-los para o intestino. 

b) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do sistema circulatório e lançá-los para 

o exterior 

c) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do tecido epitelial e lançá-los para o 

intestino. 

d)  remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do ectoderma e lançá-los para os túbulos 

de Malpighi. 

e) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do mesoderma e lançá-los para o exterior. 

 

 

2.   

 

Na tira de quadrinhos, faz-se referência a um verme parasita. Sobre ele, foram feitas cinco afirmações. 

Assinale a única CORRETA. 

a) Trata-se de um nematelminto hermafrodita. 

b)  Apresenta simetria bilateral, corpo cilíndrico e amplo celoma. 

c) Várias espécies desse verme, que utilizam o ser humano como hospedeiro definitivo, têm o  

porco como hospedeiro intermediário. 

d)  É o verme causador da esquistossomose no ser humano. 

e)  Ao ingerir ovos do parasita, o ser humano passa a ser seu hospedeiro intermediário, podendo  

apresentar cisticercose. 
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3. Representantes do Filo Nematoda são encontrados parasitando o tubo digestivo e outros órgãos do 

homem. Das espécies a seguir, indique a que não pertence ao referido filo: 

a) Ascaris lumbricoides. 

b) Necator americanus. 

c) Ancylostoma duodenale. 

d) Taenia saginata. 

e) Wuchereria bancrofti.  

 

 

4. Estudando-se o ciclo de vida de um verme parasita do ser humano, obtiveram-se os seguintes dados: 

• os ovos do verme são eleiminados com as fezes do hospedeiro; 

• os ovos eclodem sobre a terra úmida, liberando larvas que penetram ativamente na pele do ser 

humano; 

• as formas adultas desse verme vivem no intestino delgado do ser humano. 

 

Esses dados indicam tratar-se da espécie: 

a) Taenia saginata. 

b) Ascaris lumbricoides. 

c) Enterobius vermicularis. 

d) Schistosoma mansoni. 

e) Ancylostoma duodenodale. 

 
 

5. O doente que apresenta cisticercose: 

a) foi picado por triatoma. 

b) nadou em água com caramujo contaminado. 

c) ingeriu ovos de tênia. 

d) comeu carne de porco ou de vaca com larvas de tênia. 

e) andou descalço em terras contaminadas.  

 

 

6. Existe uma frase popular usada em certas regiões relativa a lagos e açudes: “Se nadou e depois 

coçou, é porque pegou”. Essa frase se refere à infecção por: 

a) Plasmodium vivax. 

b) Trypanossoma cruzi. 

c) Schistosoma mansoni 

d) Taenia solium. 

e) Ancylostoma duodenalis.  
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7. Os platelmintos parasitas Schistosoma mansoni (esquistossomo) e Taenia solium (Tênia) 

apresentam: 

a) A espécie humana como hospedeiro intermediário. 

b) Um invertebrado como hospedeiro intermediário. 

c) Dois tipos de hospedeiro, um intermediário e um definitivo. 

d) Dois tipos de hospedeiro, ambos vertebrados. 

e) Um único tipo de hospedeiro, que pode ser um vertebrado ou um invertebrado. 

 

 

8. Ao abrir o envelope com o resultado de seu exame parasitológico de fezes, Jequinha leu: “Positivo 

para ovos de Ascaris lumbricoides”. Qual das medidas preventivas de doenças parasitárias 

relacionadas abaixo não deve ter sido observada por Jequinha na sua vida diária. 

a) Comer carne de porco ou de boi inspecionada e bem cozida. 

b) Lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições. 

c) Andar calçado para que a larva não penetre pelos pés. 

d) Colocar telas nas janelas para impedir a entrada do mosquito Culex. 

e)  Não nadar em lagoas que tenham o caramujo Biomphalaria.  

 

 

9. A elefantíase é uma verminose provocada por um nematódeo, e seu principal sintoma é o inchaço de 

pés e pernas. Esse inchaço é provocado: 

a) Pelo acúmulo de vermes nos vasos linfáticos, impedindo a reabsorção de linfa, que se acumula 

nos espaços intercelulares. 

b) Pelo entupimento de vasos sanguíneos, causado pela coagulação do sangue na tentativa de 

expulsar os vermes. 

c) Pelo aumento no número de vermes nas células musculares das regiões infectadas. 

d) Pelo acúmulo de vermes nos capilares sanguíneos, dificultando o retorno do sangue. 

e) Pela reação do sistema imunológico à presença dos vermes. 

 

 

 10. Os animais apresentam as mais variadas formas de realizar trocas gasosas com o meio. Algumas 

espécies, como é caso do homem, realizam respiração pulmonar. Marque a alternativa que indica 

como é realizada a respiração dos nematódeos. 

a) Pulmonar. 

b) Cutânea. 

c) Traqueal. 

d) Branquial. 
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Gabarito 

 

1. E 

As células-flama não removem água e resíduos do sangue, mas do corpo e também não as lançam ao 

intestino; elas não removem no tecido epitelial e não participam do sistema circulatório; os platelmintos 

não possuem túbulos de Malpighi. 

 

2. E 

A tênia é um platelminto que possui o corpo achatado e sem celoma; apenas duas espécies desse verme 

utilizam o ser humano como hospedeiro definitivo;o verme causador da esquistossomose é 

o Schistosoma mansoni; quando o homem ingere os ovos do parasita (e não a larva) ele passa a ser o 

hospedeiro intermediário com possibilidade de apresentar cisticercose. 

 

3. D 

O único dos parasitas citados que não pertence ao Filo Nemátoda é a Taenia saginata, que é um 

platelminto. 

 

4. E 

No amarelão (parasita Ancylostoma duodenodale), a larva penetra na pele da perna do indivíduo e depois 

vai para a corrente sanguínea. Ela fixa-se no intestino delgado e seus ovos são eliminados com as fezes 

do hospedeiro. 

 

5. C 

O triatoma é um inseto que transmite o protozoário da Doença de Chagas; quando ovos da tênia são 

ingeridos a doença que ocorre é a cisticercose; quando as larvas são ingeridas ocorre a teníase; não se 

pega cisticercose em terras, mas sim pela alimentação. 

 

6. C 

O Plasmodium vivaxe é um protozoário; o Trypanossoma cruzi; é um protozoário; a Taenia solium é 

ingerida por carnes mal cozidas; o Ancylostoma duodenalis é encontrado no solo; 

o Schistosoma mansoni causa a doença chamada de esquistossomose. Ocorre quando a larva penetra 

nas mucosa e pele humanas se desenvolvendo lá, por isso essa frase é tão usada. 

 

7. C 

Os hospedeiros intermediários das tênias podem ser o porco e o boi, e o hospedeiro intermediário 

do Schistosoma mansoni é o caramujo. O hospedeiro definitivo de ambos é o homem. 

 

8. B 

Pode ocorrer da pessoa estar com a mão suja de ovos de Ascaris lumbricoides e colocá-la na boca, 

também há a possibilidade de alimentos como a alface conter ovos. Por causa disso, é recomendado 

que se lave bem as mãos e os alimentos antes das refeições. 

 

9. A 

A elefantíase, também chamada de filariose, é causada por Wuchereria brancofti, cujos vermes adultos, 

com comprimento entre 4 e 8 cm vivem em vasos linfáticos dos braços, das mamas, do saco escrotal e, 

principalmente, das pernas, causando grandes inchaços. 
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10. B 

A respiração dos nematódeos é cutânea, sendo que os gases são absorvidos e eliminados por difusão. 
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Estética 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 
A estética constitui-se como um dos principais campos de investigação e interpretação ao longo da 

história do pensamento filosófico.  Ela tem suas raízes na Antiguidade grega, principalmente através do 

pensamento de Platão e de Aristóteles, mas ganhou novas e desafiadoras abordagens na modernidade, 

sobretudo na filosofia de Immanuel Kant e Hegel.  Inicialmente explicaremos o que é a estética enquanto 

área específica da filosofia, para podermos, em seguida, fazer um panorama do pensamento estético na 

antiguidade (Platão e Aristóteles) e do pensamento estético elaborado pela filosofia moderna (Kant e Hegel). 

A estética é a área da filosofia que investiga, fundamentalmente, sobre a arte e o conceito do belo.  A 

palavra “estética” vem do grego aisthesis, que significa – dentre outras coisas – “faculdade de sentir” ou 

“compreensão pelos sentidos”. Assim, as questões mais centrais da estética são: O que é a arte? É possível 

defini-la ou ela escapa a toda e qualquer definição última? Qual é o papel da arte nas sociedades humanas? 

Quais os seus limites? Já em relação ao conceito do belo, a estética tenta responder: A beleza pode ser 

definida? Ela se encontra no objeto observado ou no sujeito que a contempla? Como interpretar os padrões 

de beleza que surgem em dados contextos culturais? Veremos agora algumas das respostas possíveis a tais 

questões nas filosofias de Platão, Aristóteles, Kant e Hegel. 

Para falarmos da estética grega antiga, devemos nos recordar do tipo de arte que, em geral, era realizado 

naquele contexto histórico. Trata-se da arte naturalista, em que a imitação da realidade constituía grande 

parte do trabalho dos artistas gregos.  Como exemplo, podemos citar as esculturas gregas que imitavam os 

heróis olímpicos, como a famosa obra Discóbolo do artista grego Miron.  Segundo Platão, a arte é entendida 

justamente como “mímesis”, ou seja, como “imitação” da realidade.   

No entanto, para entender a estética platônica precisamos ter em mente sua famosa teoria das idéias, 

que afirma que há dois mundos: o mundo da ideias  - onde se encontra a Realidade, a Verdade, a Essência 

de tudo o que existe, e o mundo sensível – onde observamos as cópias ou imitações dos modelos universais 

inteligíveis.  Aplicando a teoria das ideias na compreensão da arte, Platão defende que o artista está a três 

pontos de distância da verdade, ou seja, que ele está muito longe de ter uma compreensão verdadeira sobre 

a realidade.  Ele é apenas um imitador, um criador de “simulacros” e, portanto, deve ser expulso da cidade 

Ideal que Platão defende em sua grande obra, “A República”.    

Com efeito, o artista imita as coisas do mundo sensível, por exemplo, um pintor pinta uma cama particular 

que ele observa, buscando a máxima perfeição em sua obra.  No entanto, a cama que ele observa para imitar 

através de uma pintura é, de acordo com a teoria das ideias, uma cópia imperfeita da Ideia de 

cama.  Conclusão: De acordo com Platão, o artista faz a cópia da cópia, ou seja, imita coisas (do mundo 

sensível) que já são cópias (do mundo inteligível).  É neste sentido que o filósofo ateniense defende que a 
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arte está a três pontos de distância da Verdade e que, portanto, deve ser vigiada, controlada, pois o artista 

seria perigoso dentro de uma sociedade voltada para o conhecimento racional, como aquela imaginada por 

Platão. 

Aristóteles, por sua vez, reconhece, juntamente com Platão, que a arte é “mímesis” (imitação).  No 

entanto, ele tenta mostrar que, enquanto imitação, a arte pode ter um papel educativo positivo, 

diferentemente de Platão, que reforça o lado negativo da imitação, como algo que está aquém ou distante 

da realidade.  Neste sentido, Aristóteles reconhece o valor da arte e nos remete, por exemplo, à forma como 

somos educados através da imitação, como todo o nosso aprendizado inicial, por exemplo, ocorre pela 

observação e pela imitação.  Enquanto potência produtiva, portanto, a arte nos diz sobre como as coisas 

poderiam acontecer, nos fazendo refletir e aprender através dessas experiências estéticas. 

Já na filosofia de Immanuel Kant (1724 – 1804) a estética assume novos contornos na medida em 

que está situada num contexto cultural bastante diferente daquele observado na antiguidade grega.  Para 

Kant, o belo é aquilo que agrada universalmente, por mais que tal não possa ser justificado de maneira 

racional.  Com a “revolução copernicana” operada por Kant na filosofia, toda a atenção filosófica é deslocada 

do objeto para o sujeito.  Assim, uma obra de arte bela será aquela que gera prazer no sujeito que a 

contempla, e não uma propriedade que está presente no objeto observado.  Trata-se, portanto, de um 

sentimento subjetivo de prazer naquele que observa uma oba de arte.   

No entanto, há a possibilidade de universalização do juízo estético, isto é, daquilo que sentimos como 

agradável ou desagradável do ponto de vista artístico.  Essa possibilidade existe na medida em que, por mais 

que sejamos indivíduos diferentes, com gostos e experiências diferentes, possuímos uma mesma faculdade 

de julgar.  Portanto, se levarmos em consideração – juntamente com Kant – que as condições subjetivas da 

faculdade de julgar são as mesmas em todos os seres humanos, conseguimos compreender o motivo pelo 

qual ele considera que é possível universalizar o juízo estético.  Em última análise, acabaremos por 

reconhecer que aquela arte observada é “bela” ou “sublime” ou “feia”, pois há uma natureza humana única 

dentro da qual fazemos os nossos juízos estéticos. 

Por fim, Hegel introduz na estética o seu historicismo, na medida em que compreenderá que o conceito 

de belo se transforma ao longo do tempo.  Por exemplo, uma coisa que é vista hoje como feia, pode vir a ser 

considerada futuramente como bela, de acordo com os contextos históricos que estão em jogo.  Da mesma 

maneira, a arte e o conceito de belo refletem as mudanças e transformações que, inexoravelmente, ocorrem 

nas sociedades, o que nos leva a um sentido diferente daquele proposto por Kant, ao considerar o belo como 

universalizável.    
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Exercícios 

 

1. Leia os textos a seguir 

A arte de imitar está bem longe da verdade, e se executa tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir 

apenas uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição. 

Adaptado de: PLATÃO. A República. 7.ed. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993. p.457. 

 

 O imitar é congênito no homem e os homens se comprazem no imitado. 

Adaptado de: ARISTÓTELES. Poética. 4.ed. Trad. De Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p.203. Coleção “Os 

Pensadores”. 

Com base nos textos, nos conhecimentos sobre estética e a questão da mímesis em Platão e 

Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

a) Para Platão, a obra do artista é cópia de coisas fenomênicas, um exemplo particular e, por isso, 

algo inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados quanto às ideias 

universais que os pressupõem. 

b) Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam perfeitamente 

a verdade e a essência do plano inteligível, sendo a atividade do artista um fazer nobre, 

imprescindível para o engrandecimento da pólis e da filosofia. 

c) Na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe à reprodução de objetos existentes, o que veda 

o poder do artista de invenção do real e impossibilita a função caricatural que a arte poderia 

assumir ao apresentar os modelos de maneira distorcida. 

d) Aristóteles concebe a mímesis artística como uma atividade que reproduz passivamente a 

aparência das coisas, o que impede ao artista a possibilidade de recriação das coisas segundo 

uma nova dimensão. 

e) Aristóteles se opõe à concepção de que a arte é imitação e entende que a música, o teatro e a 

poesia são incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador. 
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2. (Unesp 2015) A fonte do conceito de autonomia da arte é o pensamento estético de Kant. Praticamente 

tudo o que fazemos na vida é o oposto da apreciação estética, pois praticamente tudo o que fazemos 

serve para alguma coisa, ainda que apenas para satisfazer um desejo. Enquanto objeto de apreciação 

estética, uma coisa não obedece a essa razão instrumental: enquanto tal, ela não serve para nada, ela 

vale por si. As hierarquias que entram em jogo nas coisas que obedecem à razão instrumental, isto é, 

nas coisas de que nos servimos, não entram em jogo nas obras de arte tomadas enquanto tais. Sendo 

assim, a luta contra a autonomia da arte tem por fim submeter também a arte à razão instrumental, 

isto é, tem por fim recusar também à arte a dimensão em virtude da qual, sem servir para nada, ela 

vale por si. Trata-se, em suma, da luta pelo empobrecimento do mundo. 
(Antônio Cícero. “A autonomia da arte”. Folha de São Paulo, 13.12.2008. Adaptado.) 

 

a) a racionalidade instrumental, sob o ponto de vista da filosofia de Kant, fornece os fundamentos 

para a apreciação estética. 

b) um mundo empobrecido seria aquele em que ocorre o esvaziamento do campo estético de suas 

qualidades intrínsecas. 

c) a transformação da arte em espetáculo da indústria cultural é um critério adequado para a 

avaliação de sua condição autônoma. 

d) o critério mais adequado para a apreciação estética consiste em sua validação pelo gosto médio 

do público consumidor. 

e) a autonomia dos diversos tipos de obra de arte está prioritariamente subordinada à sua 

valorização como produto no mercado. 
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3.  (Uel 2014) Observe a figura a seguir e responda à(s). 

A figura mostra Atenas na atualidade. Observam-se as ruínas da Acrópolis – onde ficavam os 

templos como o Parthenon –, o Teatro de Dionísio e a Asthy – com a Ágora (Mercado/Praça Pública) 

e as casas dos moradores. 

Leia o texto a seguir. 

  

Para Aristóteles, a boa convivência entre os habitantes da cidade ideal não seria nunca obtida com 

a mera apathia (ausência de paixões) platônica, mas somente através de uma boa medida entre 

razão e afetividade. Enfim, a arte não apenas é capaz de nos trazer saber, ela tem também uma 

função edificante e pedagógica. 
(FEITOSA, C. Explicando a filosofia com arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004, p.123.) 

  

Com base na figura, no texto, nos conhecimentos sobre Aristóteles e na ideia de que os espaços do 

Teatro, da Ágora, dos Templos na cidade de Atenas foram imprescindíveis para a vocação formativa 

da arte na Grécia Clássica, considere as afirmativas a seguir. 

I. A catarse propiciada pelas obras teatrais trágicas apresentadas na cidade grega operava uma 

transformação das emoções e tornava possível que os cidadãos se purificassem e saíssem mais 

elevados dos espetáculos. 

II. A obra poética educava e instruía o cidadão da cidade grega, e isso acontecia por consequência 

da satisfação que este sentia ao imitar os atos dos grandes heróis que eram encenados no teatro. 

III. O poeta demonstrava o universal como possível ao criar modelos de situações exemplares, que 

permitem fortalecer o sentimento de comunidade. 

IV. O belo nas diversas artes, como nos poemas épicos, na tragédia e na comédia, desvinculava--se 

dos laços morais e sociais existentes na polis, projetando-se em um mundo idealizado. 

  

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

b) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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4.  (Uel 2008) Na República, Platão faz a seguinte consideração sobre os poetas: 

[...] devemos começar por vigiar os autores de fábulas, e selecionar as que forem boas, e proscrever 

as más. 

[...] Das que agora se contam, a maioria deve rejeitar-se. [...] As que nos contaram Hesíodo e Homero 

– esses dois e os restantes poetas. Efectivamente, são esses que fizeram para os homens essas 

fábulas falsas que contaram e continuam a contar. 

  

Por seu turno, na Poética, Aristóteles diz o seguinte a respeito dos poetas: 

  

[...] quando no poeta se repreende uma falta contra a verdade, há talvez que responder como 

Sófocles: que representava ele os homens tais como devem ser, e Eurípides, tais como são. E depois 

caberia ainda responder: os poetas representam a opinião comum, como nas histórias que contam 

acerca dos deuses: essas histórias talvez não sejam verdadeiras, nem melhores; [...] no entanto, 

assim as contam os homens. 

(ARISTÓTELES. Poética. Tradução de Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 468. Os Pensadores IV.) 

  

Com base nos textos acima e nos conhecimentos sobre o pensamento estético de Platão e de 

Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

a) Para Platão e Aristóteles, apesar da importância de poetas como Homero, na educação 

tradicional grega, as fábulas que compuseram são perigosas para a formação da juventude. 

b) Platão critica os poetas por dizerem o falso e apresentarem deuses e heróis de maneira 

desonrosa, enquanto Aristóteles os elogia por falarem o verdadeiro. 

c) Platão e Aristóteles concordam com o fato de o poeta falar o falso, só que para Platão suas 

fábulas são indignas para a juventude, enquanto que, para Aristóteles, a poesia por ser mímesis 

não precisa dizer a verdade. 

d) O problema para Platão é que Homero e os outros poetas falam sobre o mundo sensível e não 

sobre a verdade; já Aristóteles acredita que eles devem ser repreendidos por isso. 

e) Falar o falso para Platão é problemático porque o falso pode passar pelo verdadeiro; para 

Aristóteles, o poeta apresenta a verdadeira realidade. 
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5.  (Uel 2007) Considere a citação abaixo: 

“Sócrates: Tomemos como princípio que todos os poetas, a começar por Homero, são simples 

imitadores das aparências da virtude e dos outros assuntos de que tratam, mas que não atingem a 

verdade. São semelhantes nisso ao pintor de que falávamos há instantes, que desenhará uma 

aparência de sapateiro, sem nada entender de sapataria, para pessoas que, não percebendo mais do 

que ele, julgam as coisas segundo a aparência?” 

Glauco – “Sim”. 

Fonte: PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, 1997. p.328. 

  

Com base no texto acima e nos conhecimentos sobre a mímesis em Platão, assinale a alternativa 

correta. 

a) Platão critica a pintura e a poesia porque ambas são apenas imitações diretas da realidade.   

b) Para Platão, os poetas e pintores têm um conhecimento válido dos objetos que representam. 

c) Tanto os poetas quanto os pintores estão, segundo a teoria de Platão, afastados dois graus da 

verdade. 

d) Platão critica os poetas e pintores porque estes, à medida que conhecem apenas as aparências, 

não têm nenhum conhecimento válido do que imitam ou representam. 

e) A poesia e a pintura são criticadas por Platão porque são cópias imperfeitas do mundo das ideias. 

   

  

6.  (Ufma 2007) 

“A solução da antinomia do gosto encontra aqui sua explicação e seu significado. Contrariamente 

ao que afirma o racionalismo clássico, o juízo de gosto não se fundamenta em conceitos (regras) 

determinados: portanto, torna-se impossível ‘disputar’ acerca dele como se tratasse de um juízo de 

conhecimento científico. No entanto, ele não se limita a remeter à pura subjetividade empírica do 

sentimento, porque se baseia na presença de um objeto, que se é belo (...), desperta uma ideia 

necessária da razão que é, enquanto tal, comum à humanidade. Portanto, é em referência a essa 

ideia determinada (..) que é possível ‘discutir’ o gosto e ampliar a esfera da subjetividade pura para 

visar uma partilha não dogmática da experiência estética com outrem enquanto outro homem”   
(LUC FERRY: Homo aestheticus: a invenção do gosto na era democrática). 

A partir da leitura do texto acima, é correto afirmar que: 

a) o dito “questão de gosto não se discute” tem sentido, uma vez que o gosto não é objeto científico. 

b) os juízos de gosto concorrem para a constituição da cultura e da socialidade. 

c) se pode e se deve discutir e formular juízos de gosto, embora sirvam apenas como exercícios 

teóricos. 

d) o discutir sobre o gosto é condição suficiente para o entendimento entre as subjetividades. 

e) o autor aponta um outro critério científico, além dos métodos científicos conhecidos. 
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7.  (Uema 2006) A concepção de arte tem mudado ao longo dos séculos. A arte como imitação da 

natureza e a arte como expressão e construção são, respectivamente, concepções dos seguintes 

períodos: 

a) antigo e contemporâneo. 

b) antigo e medieval. 

c) medieval e moderno. 

d) antigo e moderno. 

e) moderno e contemporâneo. 

 

 

8.  (Uel 2006) Analise as imagens a seguir. 

 

As imagens I e II representam duas formas artísticas de um fenômeno que provocou mudanças 

significativas na arte, sobretudo a partir do século XX: a reprodutibilidade técnica. 

Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre a reprodutibilidade técnica em Walter Benjamin, é 

correto afirmar: 

a) A reprodução das obras de arte começa no final do século XIX com o surgimento da fotografia e 

do cinema, pois até então as obras não eram copiadas, por motivos religiosos e místicos. 

b) Na passagem do período burguês para a sociedade de massas, o declínio da aura que ocorre na 

arte pode ser creditado a fatores sociais, como o desejo de ter as coisas mais próximas e superar 

aquilo que é único. 

c) A perda da aura retira da arte o seu papel crítico no interior da sociedade de consumo, isto ocorre 

porque a reprodutibilidade técnica destrói a possibilidade de exposição das obras. 

d) Desde o período medieval, o valor de exposição das obras de arte é fator preponderante, visto que 

o desempenho de sua função religiosa exigia que a arte aparecesse de forma bem visível aos 

espectadores que a cultuavam. 

e) O cinema desempenha um importante papel político de conscientização dos espectadores, uma 

vez que seu caráter expositivo tornou-se cultual ao recuperar a dimensão aurática. 
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9.  (Ufma 2006) Nos últimos anos, observa-se a presença considerável de questões ligadas à arte nas 

escolas formais e informais. Isto se dá, segundo alguns teóricos que se ocupam do discurso estético, 

porque a arte é uma forma de compreender e transformar a realidade. Aponte qual alternativa reflete 

essa visão. 

a) A arte conduz o espírito humano a uma forma de vida completamente destituída de interesses 

materiais e sociais. 

b) Muitos artistas contribuíram para grandes transformações sociais, provocando a 

supervalorização econômica das obras de arte. 

c) O discurso estético tem a capacidade de atrair as pessoas, porque lida fundamentalmente com 

a perspectiva de harmonia e beleza. 

d) Conhecendo a arte de cada época, as sociedades presentes têm melhores condições de decidir 

quanto à tendência estética atual. 

a) Há uma função pedagógica da arte que é traduzida pela ideia de que ela leva a conhecer o que 

escapa ao discurso da ciência e de outras linguagens discursivas. 

  

  

10.   (Uel 2005) 

“[...] não é ofício do poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, 

quer dizer: o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o 

historiador e o poeta por escreverem verso ou prosa [...] diferem, sim, em que diz um as coisas que 

sucederam, e outro as que poderiam suceder. Por isso a poesia é algo de mais filosófico e mais sério 

do que a história, pois refere aquela principalmente o universal, e esta o particular”. 
(ARISTÓTELES. Poética. Trad. de Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 209.) 

  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a estética em Aristóteles, é correto afirmar: 

a) A poesia é uma cópia imperfeita, realizada no mundo sensível, sob a inspiração das musas e 

distante da verdade. 

b) Os poetas, de acordo com a sua índole, representam pessoas de caráter elevado, como ocorre na 

tragédia, ou homens inferiores, como na comédia. 

c) A poesia deve ser fiel aos acontecimentos históricos e considerar os fatos em sua particularidade. 

d) A poesia deve a sua origem à história e a compreensão daquela supõe o entendimento da própria 

natureza do ser humano. 

e) A imitação, que ocorre na tragédia, representa uma ação completa e de caráter elevado, de uma 

forma narrativa e não dramática. 
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Gabarito 

 

1. A 

2. B 

3. D 

4. C 

5. D 

6. A 

7. A 

8. B 

9. E 

10. B 
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Curto-circuito (medidores elétricos) 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

“Um curto-circuito ocorre quando a resistência elétrica em um circuito é muito pequena e a corrente 

elétrica que o atravessa atinge uma intensidade muito elevada.” 

 

Considere um fio com um resistor de resistência R percorrido por corrente i devida a diferença de 

potencial entre A e B. 

 

 

 

Um curto circuito ocorre quando dois pontos de diferentes potenciais elétricos são unidos por outro 

fio (de resistência desprezível). Assim os pontos assumem o mesmo potencial. 

 

 

 

A diferença de potencial agora é zero. Assim na fórmula U = Ri temos Ri = 0. 

Se R.i = 0 temos  R = 0 ou i = 0 

 

No resistor a resistência R é diferente de zero, logo sua corrente é nula. No fio a resistência é nula logo 

a corrente é diferente de zero. A corrente vai pelo fio sem resistência. 

Esse aumento na corrente elétrica causa uma grande liberação de energia e, consequentemente, um 

superaquecimento dos condutores. Essa liberação de calor pode ser obtida matematicamente. 

Primeiro utilizamos a Lei de Ohm para relacionar a corrente (i) com a tensão elétrica (V) e a resistência 

(R) de um circuito: 

𝑖 =
𝑉

𝑅
 

      

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-curto-circuito-medidores-eletricos-
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/lei-ohm.htm
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Em seguida, calculamos a potência dissipada no resistor, que representa a quantidade de energia que 

é transformada em calor por efeito Joule, com a expressão: 

 

𝑃 = 𝑉. 𝑖 

 

Substituindo i, temos: 

 

𝑃 =
𝑈2

𝑅
 

 

A partir da equação obtida, podemos concluir que a potência dissipada é inversamente proporcional 

ao valor da resistência. Assim, quanto menor a resistência, maior é a dissipação de energia elétrica no 

condutor. Note que, na equação acima, se R tende a zero (R→0), P tende ao infinito (P→∞). 

A dissipação instantânea de energia que ocorre em um curto-circuito pode gerar faíscas e explosões, 

ocasionando vários danos nos circuitos elétricos, além de poder originar incêndios devastadores em 

residências e indústrias. Para evitar esse tipo de acidente, são utilizados os fusíveis e os disjuntores, que 

são dispositivos que detectam a alteração da corrente elétrica e interrompem sua passagem 

automaticamente. 

 

Instrumentos de Medida 

Amperímetros e voltímetros são aparelhos usados para medir, respectivamente, intensidade de 

corrente elétrica e diferença de potencial entre dois pontos.Esses aparelhos funcionam como se fossem 

resistências para o circuito e assim conseguem fazer as medidas. 

 

Amperímetro: 

• Deve ser ligado em série no circuito. 

• Em um amperímetro ideal sua resistência interna deve ser nula (tende a zero). 

 

Voltímetro: 

• Deve ser ligado em paralelo. 

• Em um voltímetro ideal sua resistência interna deve ser infinita (tende a infinito). 

• O voltímetro deve ter seu polo positivo ligado ao maior potencial e o polo negativo no menor 

potencial. Caso contrário, a leitura do voltímetro será um valor negativo. 

 

Obs.: Quando ligados de forma errada o amperímetro (em paralelo) produz curto circuito e o voltímetro (em 

série) reduz a corrente a zero e marca a força eletromotriz da bateria. 
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Exercícios 

 

1. Cinco resistores de mesma resistência R estão conectados à bateria ideal E de um automóvel, 

conforme mostra o esquema:  

 

Inicialmente, a bateria fornece ao circuito uma potência PI. Ao estabelecer um curto-circuito entre os 

pontos M e N, a potência fornecida é igual a PF. A razão  é dada por: 

a) 7/9 

b) 14/15 

c) 1 

d) 7/6 

e) 8/3 
 

 

2. No circuito a seguir o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B é: 

 

 

a) 3R/4 

b) 4R/3 

c) 5R/2 

d) 2R/5 

e) R 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Física 
 

3. A resistência equivalente entre os pontos A e B é, em ohms: 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 5 

e) 9 

 

 

4. No circuito esquematizado na figura, os fios AK e BJ têm resistências desprezíveis (quando 

comparadas a 12 Ω) e não se tocam.  

 

Qual o valor da resistência equivalente entre A e B e as intensidades das correntes nos fios AK e BJ, 

respectivamente? 

a) 4 Ω, 1 A e 1 A 

b) 2 Ω, 2 A e 2 A 

c) 4 Ω, 2 A e 2 A  

d) 2 Ω, 1 A e 1 A 

e) 4 Ω, 1/2 A e 1/2 A 
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5. Um voltímetro representado pela letra V e um amperímetro representado pela letra A, ambos ideais, 

são utilizados para medir a ddp e a intensidade de corrente elétrica num resistor R. Assinale a opção 

que indica uma maneira correta de usar esses instrumentos.  

a)  b)  c)  

d)  e)   

   

 

 

6. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de 

tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira (G), uma tomada (T) e uma 

lâmpada (L), conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a 

corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro (V) e dois amperímetros 

(A). 

 

Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em: 

a)  
b)  

 

c)  
d)  

 

e)  
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7. Calcule a corrente em amperes medida no amperímetro (A) do circuito apresentado na figura. 

 

a) 1,6 

b) 3,3 

c) 5,0 

d) 8,3 

e) 20,0 

 

 

8. Um eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada. Ele dispõe de uma pilha, de uma 

lâmpada (L), de alguns fios e de dois aparelhos: um voltímetro (V), para medir a diferença de potencial 

entre dois pontos, e um amperímetro (A), para medir a corrente elétrica. 

O circuito elétrico montado pelo eletricista para medir essa resistência é 

 

a)  

b)  

c)  d)  

e)  
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9. Em uma aula no laboratório de Física, o professor solicita aos alunos que meçam o valor da resistência 

elétrica de um resistor utilizando um voltímetro ideal e um amperímetro ideal. Dos esquemas abaixo, 

que representam arranjos experimentais, qual o mais indicado para a realização dessa medição? 
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10. Um rapaz montou um pequeno circuito utilizando quatro lâmpadas idênticas, de dados nominais 5 W 

– 12 V, duas baterias de 12 V e pedaços de fios sem capa ou verniz. As resistências internas das 

baterias e dos fios de ligação são desprezíveis. Num descuido, com o circuito ligado e as quatro 

lâmpadas acesas, o rapaz derrubou um pedaço de fio condutor sobre o circuito entre as lâmpadas 

indicadas com os números 3 e 4 e o fio de ligação das baterias, conforme mostra a figura. 

 

 

O que o rapaz observou, a partir desse momento, foi:  

a)  as quatro lâmpadas se apagarem devido ao curto-circuito provocado pelo fio.  

b) as lâmpadas 3 e 4 se apagarem, sem qualquer alteração no brilho das lâmpadas 1 e 2.  

c) as lâmpadas 3 e 4 se apagarem e as lâmpadas 1 e 2 brilharem mais intensamente.  

d) as quatro lâmpadas permanecerem acesas e as lâmpadas 3 e 4 brilharem mais intensamente. 

e) as quatro lâmpadas permanecerem acesas, sem qualquer alteração em seus brilhos. 
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Gabarito 

 

1. D 

𝑷𝑰 =
𝑬𝟐

𝑹𝒆𝒒𝑰

, 𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒒𝑰 = 𝑹 +
𝑹

𝟑
+ 𝑹 =

𝟕𝑹

𝟑
→ 𝑷𝑰 =

𝑬𝟐

𝟕𝑹
𝟑⁄

=
𝟑𝑬𝟐

𝟕𝑹
 

 

𝑷𝑭 =
𝑬𝟐

𝑹𝒆𝒒𝑭

, 𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒒𝑭 = 𝑹 + 𝑹 = 𝟐𝑹 → 𝑷𝑭 =
𝑬𝟐

𝟐𝑹
 

 

𝑷𝑭

𝑷𝑰

=
𝑬²

𝟐𝑹
.

𝟕𝑹

𝟑𝑬²
=

𝟕

𝟔
 

 

2. B 

Temos que: 

 

Então, a Req = R/3 + R = 4R/3 

 

3. A 

Temos que: 

 

Percebe-se, então, que como os resistores estão submetidos a mesma diferença de potencial AB, trata-

se de uma associação em paralelo. Portanto, podemos fazer: 

Req = R/n = 3/3 = 1 Ω 
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4. C 

Temos que: 

 

A fim de calcular a Req, pode ser melhor redesenhar e então teremos algo assim: 

 

Ou seja, Req = 12/2 = 4 Ω 

Já para verificar a intensidade da corrente elétrica nos ramos do circuito pedido, a primeira figura 

evidencia que para ambos os ramos temos o a valor de 2 A. 

 

5. C 

Amperímetro deve ser ligado em série ao ramo o qual quer se medir a intensidade de corrente elétrica 

que por ali circula e o voltímetro deve ser ligado em paralelo ao ramo o qual quer se medir a tensão 

elétrica que ali o alimenta. 

 

6. E 

 

 

7. C 
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8. C 

 

 

9. A 

 

 

10. E 
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Exercícios de eletrodinâmica 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Exercícios 

 

1. Em uma disciplina de circuitos elétricos da FATEC, o professor de Física pede aos alunos que 

determinem o valor da resistência elétrica de um dispositivo com comportamento inicial ôhmico, ou 

seja, que obedece à primeira lei de Ohm. Para isso, os alunos utilizam um multímetro ideal de precisão 

e submetem o dispositivo a uma variação na diferença de potencial elétrico anotando os respectivos 

valores das correntes elétricas observadas. Dessa forma, eles decidem construir um gráfico contendo 

a curva característica do dispositivo resistivo, apresentada na figura. 

 
Com os dados obtidos pelos alunos, e considerando apenas o trecho com comportamento ôhmico, 

podemos afirmar que o valor encontrado para a resistência elétrica foi, em kΩ, de 

a) 3,0 

b) 1,5 

c) 0,8 

d) 0,3 

e) 0,1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-exercicios-de-eletrodinamica
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2. Sejam dois resistores ôhmicos RX e RY associados em paralelo e ligados a uma bateria ideal de 12 V. 

A figura abaixo mostra as curvas que caracterizam esses resistores. 

 

 
A intensidade de corrente elétrica em ampères, fornecida pelo gerador ao circuito, é: 

a) 16 

b) 0,8 

c) 8 

d) 1,6 

e) 16 

 

 

3. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis 

invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de 

aproximadamente 10000V. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de 

uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 A. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os 

pés de uma pessoa é da ordem de 1000 Ω.  

Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão 

deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é 

a) praticamente nula. 

b) aproximadamente igual. 

c) milhares de vezes maior. 

d) da ordem de 10 vezes maior. 

e) da ordem de 10 vezes menor. 
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4. Uma lâmpada incandescente foi submetida a voltagens crescentes e verificaram-se as correntes 

elétricas correspondentes, mostradas no gráfico a seguir. 

 

 
Sobre o comportamento elétrico dessa lâmpada, três estudantes fizeram as seguintes afirmações: 

• Elias afirmou que a resistência elétrica dessa lâmpada cresce com o aumento da voltagem a ela 

aplicada. 

• Felipe disse que, quando a d.d.p. sobre a lâmpada for de 4 volt, a sua resistência vale cerca de 20 

ohm. 

• Glória acha que, nesse tipo de gráfico, a resistência elétrica do dispositivo é calculada pela 

inclinação da tangente no ponto. 

 

Do ponto de vista da Física, apenas: 

a) Elias fez uma afirmação correta. 

b) Glória fez uma afirmação correta. 

c) Elias e Felipe fizeram afirmações corretas. 

d) Felipe e Glória fizeram afirmações corretas. 

e) Ninguem fez afirmações corretas. 

 

 

5. As células fotovoltaicas transformam luz em energia elétrica. Um modelo simples dessas células 

apresenta uma eficiência de 10%. Uma placa fotovoltaica quadrada com 5 cm de lado, quando exposta 

ao sol do meio dia, faz funcionar uma pequena lâmpada, produzindo uma tensão de 5,0 V e uma 

corrente de 100 mA. Essa placa encontra-se na horizontal em uma região onde os raios solares, ao 

meio dia, incidem perpendicularmente à superfície da Terra, durante certo período do ano. 

A intensidade da luz solar, em W/m², ao meio dia, nessa região é igual a: 

a) 1.10². 

b) 2.10² 

c) 2.10³ 

d) 1.106 

e) 2.106 
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6. Tendo em vista a Lei Federal 13290/2016, que “Torna obrigatório o uso, as rodovias, de farol baixo 

aceso durante o dia e dá outras providências...”, um estudante de ensino médio está propondo um 

circuito para um carro elétrico. Nesse veículo, o motorista liga lâmpadas resistivas e o motor 

simultaneamente, evitando, assim, uma infração de trânsito de gravidade média na qual ele estaria 

sujeito, ainda, ao pagamento de multa no valor de R$ 85,13. Das seguintes alternativas, qual permite 

ligar simultaneamente o motor e as lâmpadas na condição de máxima potência de funcionamento do 

sistema? 
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7. Quando um gerador de força eletromotriz 12 V é ligado a um resistor R de resistência 5,8 Ω, uma 

corrente elétrica i de intensidade 2,0 A circula pelo circuito. 

 

A resistência interna desse gerador é igual a 

a)  0,40 Ω 

b)  0,20 Ω 

c) 0,10 Ω 

d) 0,30 Ω 

e)  0,50 Ω 

 

 

8. Um motor elétrico M, (figura abaixo), ligado a uma bateria que lhe aplica uma diferença de potencial 

VAB = 15 V, fornecendo-lhe uma corrente de 6,0 A. 

 

O motor possui uma resistência interna de 0,30 Ω. Em virtude desta resistência, parte da energia 
fornecida ao motor pela bateria é transformada em calor (o motor se aquece), sendo a energia restante 
transformada em energia mecânica de rotação do motor. Baseando-se nestas informações, pode-se 
afirmar que: 

a) a potência total desenvolvida no motor e a potência dissipada por efeito joule no interior do motor 

são, respectivamente, 80 W e 10,6 W. 

b) a potência total desenvolvida no motor é 80 W. 

c) a potência dissipada por efeito joule no interior do motor é 10,4 W. 

d) a potência mecânica de rotação do motor é 78 W. 

e) a potência total desenvolvida no motor e a potência mecânica de rotação do motor são 

respectivamente, 90 W e 79,8 W. 
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9. O gráfico mostra valores dos potenciais elétricos em um circuito constituído por uma pilha real e duas 

lâmpadas idênticas de 0,75 V – 3 mA, conectadas por fios ideais. 

 

 

 

O valor da resistência interna da pilha, em Ω, é 

a) 100 

b) 120 

c) 150 

d) 180 

e) 300 

 

 

10. Uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é de 15 V tem resistência interna de 5 Ω. A fonte está 

ligada em série com uma lâmpada incandescente e com um resistor. Medidas são realizadas e 

constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de 0,20 A, e que a diferença de potencial 

na lâmpada é de 4 V. 

Nessa circunstância, as resistências elétricas da lâmpada e do resistor valem, respectivamente,  

a) 0,8 Ω e 50 Ω 

b) 20 Ω e 50 Ω 

c) 0,8 Ω e 55 Ω 

d) 20 Ω e 55 Ω 

e) 20 Ω e 70 Ω 
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Gabarito 

 

1. A 

 

 

2. D 

 

 

3. C 
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4. C 
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5. C 

 

 

6. B 

 

 

7. B 

 

 

8. E 
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9. A 

 

 

10. B 
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Amazônia: exploração e ocupação 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo (ocupa uma área de 7 milhões 

de km2) e é conhecida por concentrar enorme biodiversidade (banco biogenético). Além disso, ela faz parte 

do bioma Amazônia, o maior entre os seis biomas brasileiros. Ela corresponde a mais da metade das 

florestas tropicais que ainda existem no mundo. Por isso, a sua conservação é tão debatida 

internacionalmente, devido à sua dimensão e importância ecológica. 

 

Localização 

A floresta amazônica localiza-se ao norte da América do Sul e abrange os estados do Amazonas, Acre, 

Amapá, Rondônia, Pará e Roraima, além de, em menores proporções, os países: Peru, Colômbia, Venezuela, 

Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

 

Clima 

Por estar localizada próxima à linha do Equador, a floresta amazônica apresenta clima equatorial. 

Sendo assim, é marcada por elevadas temperaturas e umidade do ar (elevadas taxas de evapotranspiração). 

 

Solo 

Os solos mais férteis da Amazônia são encontrados principalmente ao longo das várzeas, ou seja, 

áreas das margens dos principais rios. Isso ocorre porque essas áreas são constantemente inundadas, na 

época das cheias, pelas águas ricas em nutrientes que descem das encostas da cordilheira dos Andes. 

Porém, os demais solos amazônicos são, na maior parte, são pobres em nutrientes, apresentando 

apenas uma fina camada superficial de matéria orgânica em decomposição (húmus). O húmus é produzido 

pela própria floresta, e promove uma espécie de reciclagem ao se decompor, o que leva à autos sustentação 

desse ambiente. 

 

Flora 

A floresta amazônica é uma floresta tropical densa, formada por árvores de grande porte. 

A vegetação pode ser dividida em: 

• Mata de várzea: Localizada em áreas baixas, sofre inundações periódicas, conforme as cheias dos 

rios. Os solos da várzea são extremamente férteis devido aos sedimentos depositados pelas águas 

dos rios. Algumas espécies da várzea são: andiroba, jatobá, seringueira e samaúma. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-amazonia-exploracao-e-ocupacao/explicacao/1
https://www.todamateria.com.br/clima-equatorial/
https://www.todamateria.com.br/floresta-tropical/
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• Mata de igapó: Localizada em áreas ainda mais baixas sofre inundação permanente, por esse motivo 

encontra-se sempre alagada. Para sobreviver a essa condição, as plantas apresentam estratégias e 

adaptações diferenciadas. Exemplos de espécies do igapó são: vitórias-régias, buritis, orquídeas e 

bromélias. 

• Mata de terra firme: Encontrada na maior parte da floresta amazônica, não sofre inundações por 

localizar-se em áreas mais altas. A vegetação encontrada é de maior porte, como a castanheira. 

 

A Amazônia Legal 

A Amazônia Legal é uma divisão política estabelecida em 27 de outubro de 1966, pelo art. 2 da Lei 

federal 5.173. Abrange, em sua totalidade, toda a bacia hidrográfica do rio Amazonas em território nacional, 

além de outras bacias, como a do rio Tocantins, ou as bacias Costeiras do Norte, no Amapá. O importante a 

ser destacado é o englobamento, em sua totalidade, dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima, Tocantins, Mato Grosso, parte do estado do Maranhão e alguns municípios de Goiás. 

Nesse sentido, essa divisão política, além de estar em crescente processo de diferenciação, apresenta 

uma grande diversidade natural, social, econômica, tecnológica e cultural, argumento que contraria e muito 

a imagem difundida de um espaço homogêneo. Nesses limites, encontramos diferentes tipos de vegetação, 

como, por exemplo, floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aberta, floresta estacional decidual, floresta 

estacional semidecidual, vegetação de Savana (mais conhecida pelo nome Cerrado), campinarama e outros 

tipos bem particulares. A questão principal é compreender o caráter heterogêneo que tal limite engloba, 

necessitando, portanto, de políticas específicas. 

 

 

Limites da região Norte do Brasil, da Amazônia Legal e da Amazônia Internacional. 

 

 

 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/amazonia_legal.png
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As Fronteiras e a Segurança do Território Amazônico 

O lema “Integrar para não Entregar” é a frase que caracteriza diversos programas criados na segunda 

metade do século XX para a Amazônia. A própria divisão política da Amazônia Legal foi criada nesse período, 

junto com diversas outras ações econômicas e políticas, das quais podemos destacar, na área militar: 

 

• Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM): Projeto militar de monitoramento, por satélite e radares 

de solo, dos limites da Amazônia Legal, principalmente daqueles que fazem fronteira com outros 

países, no intuito de preservar a soberania nacional e afastar os anseios de uma Amazônia global. 

 

• Projeto Calha Norte: Programa de desenvolvimento e defesa, criado no governo de José Sarney, em 

1985, objetivando o povoamento das fronteiras, através da criação de uma infraestrutura ao norte 

dos rios Amazonas e Solimões. O projeto garantiria uma ocupação civil e militar dessas fronteiras, 

dificultando invasões terrestres; todavia, as Forças Armadas acabaram executando a maior parte do 

programa, instalando diversas bases militares na região. 

 

A Integração da Amazônia sob a Ótica Econômica 

 

• Zona Franca de Manaus: É um modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo 

militar brasileiro, em 1967. É um projeto que, através de benefícios fiscais, como isenção de impostos 

e relações trabalhistas mais flexíveis, buscava estimular a atração das indústrias para a região e, 

assim, incentivar uma maior ocupação pelo atrativo da mão de obra. Entretanto, o projeto concentrou 

sua ocupação na área da cidade de Manaus e atraiu indústrias montadoras que não agregam na 

produção e desenvolvimento de tecnologias, de formar a concentrar suas especialidades apenas na 

linha de montagem, importando os componentes principais. Destacam-se os setores de 

eletroeletrônicos e bens de informática, que, em 2014, corresponderam a mais de 50% do 

faturamento do Polo Industrial de Manaus. 

 

• Projeto Grande Carajás: A Serra dos Carajás está localizada no sudeste do Pará. Faz parte da 

Província Mineral de Carajás, que possui reservas, principalmente, de minério de ferro de alto teor, 

embora existam outras jazidas minerais, como cobre, zinco, ouro, manganês. A primeira jazida foi 

descoberta na década de 1960, e as obras do projeto foram iniciadas pela então estatal Companhia 

Vale do Rio Doce, em 1978. O transporte do minério é feito através da ferrovia Estrada de Ferro 

Carajás (EFC) até o porto de São Luís, no Maranhão, ambos construídos e pensados especificamente 

para esse projeto. 
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Amazônia: Fronteira do Capital e Fronteira Agrícola 

Por fronteira, entende-se um limite que distingue duas realidades diferentes. Assim, fronteira agrícola 

representa uma área, mais ou menos definida, de expansão sobre outra área diferente. No passado, a 

fronteira já esteve no litoral, com a cana-de-açúcar, posteriormente, com o café, no Rio de Janeiro, Minas e 

São Paulo. Porém, nas décadas de 1960 e 1970, observa-se a expansão da fronteira agrícola no sentido 

sul/centro-oeste, sobre o Cerrado, através da soja. 

Considerado um grão típico de climas mais frios, a soja obteve sucesso no centro-oeste brasileiro, de 

clima quente e seco, devido aos grandes investimentos em pesquisa realizados pela Embrapa, tanto no grão 

(transgênico) quanto no preparo do solo através da calagem, ação que elimina a acidez do solo e 

disponibiliza suprimentos de cálcio e magnésio necessários ao plantio. Hoje, é possível perceber que tal 

avanço resultou em uma enorme degradação do Cerrado brasileiro. O contínuo prosseguimento dessa 

fronteira no sentido norte, alcançando o bioma amazônico, acaba gerando uma enorme preocupação sobre 

os possíveis impactos. 

Neste sentido, o governo brasileiro implantou algumas medidas para controlar o avanço da fronteira, 

proibindo o plantio de soja em solos de floresta. A pecuária extensiva, que não possui as mesmas restrições, 

acabou servindo aos propósitos da expansão, agindo como frente pioneira, desmatando as novas áreas de 

ocupação, que, posteriormente, cederão lugar à soja, uma vez que não constituem mais solo de floresta. A 

expansão/intensificação da agropecuária acaba determinando, em grande parte, a dinâmica econômica e 

demográfica desta imensa região, podendo implicar em diferentes tipos de impactos, já observados na 

expansão da fronteira agrícola sobre a Mata Atlântica e sobre o Cerrado. 
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Exercícios 

 

1. Dentre os grandes projetos que objetivaram a integração da Amazônia, destaca-se o que visava à 

ocupação efetiva das áreas fronteiriças, ao desenvolvimento de infraestrutura e valorização 

econômica e à demarcação de terras indígenas. A descrição diz respeito ao Projeto 

a) Calha Norte. 

b) Jari. 

c) Trombetas. 

d) Carajás. 

e) Tucuruí. 
 
 

2. Segundo o Greenpeace, hoje, o desmatamento da Amazônia chega a 16% dos 4 milhões de km2 da 

área total coberta por florestas. O processo de desflorestamento em grande escala iniciou-se entre o 

final dos anos 60 e o início dos anos 70, período em que se instituiu a política “Integrar para não 

Entregar”, em que se desenvolveram projetos sem um adequado estudo do potencial socioeconômico 

do país. Um dos objetivos propostos para a integração da Amazônia era: 

a) transformar esse espaço geográfico na Nova Fronteira Agrícola do país, incentivando o cultivo de 

cereais para a autossuficiência nacional. 

b) desviar o eixo de migração interna, que até então se orientava para os grandes centros urbanos, 

construindo rodovias intra e inter-regionais. 

c) explorar o grande potencial hidráulico da região, para abastecer as diversas áreas metropolitanas 

do Norte e Centro-Oeste do país. 

d) regularizar a estrutura fundiária da região, para que os novos assentamentos passassem a adotar 

o conceito de desenvolvimento agroecológico. 

e) estimular as atividades extrativas vegetais, que, na época, apresentavam alto valor econômico, 

para aumentar o superávit da balança comercial. 

 

 

3. A moderna “conquista da Amazônia” inverteu o eixo geográfico da colonização da região. Desde a 
época colonial até meados do século XIX, as correntes principais de população movimentaram-se no 
sentido Leste-Oeste, estabelecendo uma ocupação linear articulada. Nas últimas décadas, os fluxos 
migratórios passaram a se verificar no sentido Sul-Norte, conectando o Centro-Sul à Amazônia. 

OLIC, N. B. Ocupação da Amazônia, uma epopeia inacabada. Jornal Mundo, ano 16, n. 4, ago. 2008 (adaptado). 

 

O primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas demonstra um padrão relacionado à 

criação de: 

a) núcleos urbanos em áreas litorâneas. 

b) centros agrícolas modernos no interior. 

c) vias férreas entre espaços de mineração. 

d) faixas de povoamento ao longo das estradas. 

e) povoados interligados próximos a grandes rios. 
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4. No mês de maio de 2011, desabaram sobre a sociedade brasileira cenas de uma dupla violência: a 

violência contra a terra, com a aprovação do Código Florestal na Câmara dos Deputados, e a violência 

contra a pessoa humana, com os assassinatos dos líderes camponeses Maria do Espírito Santo da 

Silva e José Cláudio Ribeiro da Silva, que se opunham ao desmatamento na Amazônia. 
Artigo de Dom Tomás Balduíno publicado no portal Santa Catarina 24 horas, no dia 6/9/11, adaptado. Disponível em: 

http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=79182 

 

O campo brasileiro está, historicamente, marcado por conflitos que envolvem interesses opostos dos 

diversos atores sociais. Os recentes fatos apresentados estão relacionados ao/à(s) 

a) oposição entre ambientalistas que aprovam o Código Florestal e ruralistas que exigem ampliação 

das áreas para produção. 

b) ações que resultam em desmatamento e concentração fundiária, de um lado, e à defesa da floresta 

e da posse da terra pelos trabalhadores rurais, de outro. 

c) ampliação da área de reserva legal defendida pelo agronegócio na Amazônia, em detrimento das 

áreas agrícolas destinadas ao pequeno agricultor. 

d) expansão das áreas de preservação permanente (APP) nas margens dos rios, que favorecerá as 

comunidades extrativistas. 

e) embate entre os trabalhadores rurais sem-terra que defendem o Código Florestal e os 

latifundiários que veem a reserva legal como obstáculo. 

 

 

5. Observe os mapas a seguir: 
 

 
 

O dois mapas apresentam, respectivamente, áreas indígenas e unidades de conservação. A respeito 

da territorialidade dos povos indígenas e das políticas ambientais, no que diz respeito às unidades de 

conservação na produção do espaço amapaense, é correto afirmar que  

a) estão preservadas e livres do desmatamento e da degradação ambiental.  

b) atraem turistas de todo o mundo, sendo o principal ramo da atividade econômica do estado.  

c) reverteram a tendência da desagregação dos povos indígenas e a degradação dos ecossistemas 

amapaenses. 

d) estão a salvo da ação das mineradoras e madeireiras devido à atual legislação e a ação dos 

órgãos fiscalizadores.  

e) representam mais de 60% do território amapaense. Porém, as políticas públicas implementadas 

nestas áreas são insuficientes para conservação e preservação. 

 

http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=79182
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6. Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido motivada pela pecuária – cerca de 

35% do rebanho nacional está na região – e que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são 

pouco produtivos. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem 

é de 2 mil reais, o custo para derrubar igual área de floresta é estimado em 800 reais, o que estimula 

novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram 

abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais como esses 

podem provocar restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo do que ocorreu em 2006 com o plantio 

da soja, o qual, posteriormente, foi proibido em áreas de floresta.  
Época, 3/3/2008 e 9/6/2008 (com adaptações).  

 
A partir da situação-problema descrita, conclui-se que 

a) o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor 

comercial. 

b) um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a proibição do plantio de 

soja. 

c) a mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais caro que o aumento 

da produtividade de pastagens. 

d) o superávit comercial decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia compensa a 

possível degradação ambiental. 

e) a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem 

contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. 

 

 

7. O desmatamento atual na Amazônia cresceu em relação a 2015. Metade da área devastada fica no 

estado do Pará, atingindo áreas privadas ou de posse, sendo ainda registrados focos em unidades de 

conservação, assentamentos de reforma agrária e terras indígenas. 
Imazon. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal, 2016. Adaptado. 

 

Tal situação coloca em risco o compromisso firmado pelo Brasil na 21ª Conferência das Nações 

Unidas sobre Mudança Climática (COP 21), ocorrida em 2015. O desmatamento na Amazônia tem 

raízes históricas ligadas a processos que ocorrem desde 1970. Com base nos dados e em seus 

conhecimentos, é correto afirmar que: 

a) O desmatamento, apesar de atingir áreas de unidades de conservação, que incluem florestas, 

parques nacionais e terras indígenas, viabiliza a ampliação do número de assentamentos da 

reforma agrária. 

b) As grandes obras privadas implantadas na Amazônia valorizam as terras, atraindo enorme 

contingente populacional, que por sua vez origina regiões metropolitanas que degradam a 

floresta. 

c) A grilagem de terras em regiões de grandes projetos de infraestrutura, a extração ilegal de 

madeira e a construção de rodovias estão entre as causas do desmatamento na Amazônia. 

d) A extração ilegal de madeira na Amazônia vem sendo monitorada por países estrangeiros devido 

às exigências na COP 21, pois eles são os maiores beneficiários dos acordos da Conferência. 

e) Os grandes projetos de infraestrutura causam degradação da floresta amazônica, com 

intensidade moderada e temporária, auxiliando a regularização fundiária 
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8. O texto permite abordar aspectos fundamentais da atividade agrícola na Amazônia.  
"Nas últimas quatro décadas, a demanda alimentar mundial quase triplicou, devido ao crescimento 

populacional e ao crescente enriquecimento. Essa demanda deslocou os agricultores para terrenos 

montanhosos e muitas vezes florestais. Sem o tempo necessário para construir os terraços 

tradicionais, os fazendeiros desmatam e aram terras íngremes, sabendo que elas terão de ser 

abandonadas em uma ou duas décadas devido à erosão. Da mesma forma, agricultores desesperados 

entram pelas florestas tropicais, como as da Amazônia, limpam a terra e a abandonam três ou cinco 

anos depois, quando as plantações esgotam o solo."  
(L. Brown) Fonte: PORRITT, J. Salve a Terra, 1991, p. 64. 

Assinale a alternativa que contém esses aspectos. 

a) Perda de terras agricultáveis, diminuição da fertilidade dos solos e expansão da fronteira agrícola. 

b) Perda de terras agricultáveis, desmatamento e criação intensiva de gado bovino. 

c) Diminuição da fertilidade dos solos, desmatamento e implantação de canais de drenagem. 

d) Desmatamento, expansão da fronteira agrícola e implantação de técnicas de irrigação. 

e) Perda de terras agricultáveis, poluição da água subterrânea e desmatamento. 

 

9. Na Amazônia, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), nos últimos quinze anos 

foram desmatados 243.393 km2, o que representa 5% da área total da Amazônia Legal. Observe os 

três quadros, que representam três etapas do processo de ocupação da Amazônia. 
(Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – Ipam, adaptado.) 

 

 

Assinale a alternativa que contém a sucessão correta destas etapas. 

a) Exploração de madeira, pastagem e lavoura. 

b) Pastagem, silvicultura e lavoura. 

c) Lavoura, pastagem e reflorestamento. 

d) Reflorestamento, pastagem e lavoura. 

e) Exploração de madeira, lavoura e pastagem. 
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10. A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar 

toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década 

do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio 

natural do país está sendo torrado. 
AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 

 

Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental 

descrito é: 

a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. 

b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. 

c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao restante 

do país. 

d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. 

e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e 

estrangeiras. 

 

 

Questão contexto 

 
 
Após analisar o mapa que apresenta a composição do arquipélago econômico brasileiro, relacione a 

exploração dos recursos extrativistas existentes na Amazônia, como o látex, com os conflitos de posse 

de terra na região, destacando a questão da organização do território brasileiro. 
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Gabarito 

 

1. A 

A questão refere-se ao projeto Calha Norte que foi criado em 1985 pelo Governo Federal e foi posto em 
prática pelos militares com o objetivo principal proteger as fronteiras nacionais através da ocupação e 
desenvolvimento da região amazônica, além da implementação de infraestruturas como rodovias, 
escolas, hospitais e outros. 

 
 

2. B 

Um dos objetivos principais dos projetos desenvolvidos na Amazônia era diminuir o fluxo migratório 
intraregional das pequenas cidades para os grandes centros, o que dificultava a ocupação da região 
como um todo. Para isso houve o estímulo à criação de rodovias que conectassem as pequenas e 
grandes cidades da região e a região com as demais regiões brasileiras. 

 

 

3. E 

O texto fala em dois eixos de ocupação da região Amazônica, um primeiro associado à circulação e à 

ocupação através e próximo aos rios, que ligava a região Nordeste e a região Norte (eixo Leste-Oeste), 

e um segundo eixo mais contemporâneo no sentido Norte-Sul ligando a região Norte ao Centro-Oeste 

por conta da expansão da fronteira agrícola da soja. 

 

4. B 

As notícias relatadas no texto apontam os conflitos pelo acesso à terra e pela sustentabilidade da 

mesma, o primeiro associado à concentração fundiária e o segundo ao desmatamento. 

 

5. E 

Apesar de ocuparem grande parte do território do estado do Amapá, as unidades de conservação, áreas 

de proteção ambiental integral ou parcial, ainda sofrem com o desmatamento, queimadas e outros 

impactos devido às políticas públicas pouco eficazes. 

 

6. E 

O texto expõe quais são as principais atividades que contribuem para o desmatamento na Amazônia, e 

em primeiro lugar encontra-se a atividade pecuarista. A pecuária contribui para o desmatamento a 

medida em que há a necessidade de novas pastagens para o gado, é nesse contexto que ocorre grande 

parte da derrubada de árvores, sendo fundamental o aumento da produtividade das pastagens e 

recuperação de áreas já desmatadas para reverter este quadro. 

 

7. C 

Além da pecuária e do extrativismo mineral, a grilagem de terras, a extração ilegal de madeira e a 

construção de rodovias como a Transamazônica e a Belém-Brasília são causadoras do desmatamento 

da Amazônia, isto porque o desenvolvimento econômico é colocado acima da conservação do meio 

ambiente. 

 

8. A 

O texto destaca a busca por terras agricultáveis e os impactos causados pela utilização inadequada 

destas visando atender o mercado consumidor. Dentre as consequências disto pode-se citar a perda 

de terras agricultáveis visto que as terras vão se esgotando e se tornando cada vez mais escassas, a 
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diminuição da fertilidade os solos devido à monocultura que acaba retirando sempre os mesmos 

nutrientes dos solos e a expansão da fronteira agrícola, ou seja, a monocultura se expandindo para 

atender a demanda de consumo. 

 

9. A 

A ordem correta de como ocorre as etapas de exploração/ocupação da Amazônia é a derrubada da 

vegetação para a criação de pasto para o gado e após a introdução de uma monocultura, todas estas 

etapas sendo impactantes para a Floresta Amazônica (diminuição da biodiversidade, compactação do 

solo, perda de fertilidade do solo...). 

 

10. B 

A expansão da fronteira agrícola da soja atualmente é um dos principais processos contribuidores do 

desmatamento na Amazônia, isto porque ela é cultivada em um sistema de plantation que preconiza 

grandes extensões de terra e a monocultura. 

 

 

Questão Contexto  

 
A extração do látex na região amazônica foi, entre o século XIX e o século XX, uma das principais atividades 

de exploração dos recursos naturais da floresta tropical. As formas de organização do trabalho, da produção 

e da comercialização do látex alteraram-se profundamente ao longo do período, sendo, todavia, repetitivos 

os conflitos associados ao acesso à terra e à exploração da mão de obra. O assassinato do líder dos 

seringueiros, Chico Mendes, em 1988, tornou-se um marco da permanência de condições precárias de 

trabalho dos seringueiros, caracterizadas pela negligência quanto aos direitos trabalhistas e aos baixos 

ganhos auferidos com esse extrativismo e da luta pelo acesso à terra frente aos mandos dos grandes 

latifundiários. Neste contexto, a economia brasileira se baseava na exportação de produtos agrícolas e 

extrativistas que eram desenvolvidos e explorados em diversos estados brasileiros que não tinham conexão 

infraestrutural entre si mas apenas com o mercado externo. 
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Centro-oeste brasileiro 

Resumo 

 

A região do Centro Oeste inclui os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Para 

retomarmos sua formação socioespacial, é importante relembrar que foi uma ocupação tardia em termos de 

desenvolvimento urbano ou planejamento estatal. Antes de Brasília e do ideal urbano-industrial que se 

instaurou no Brasil com a política de JK, que incluía os ideiais desenvolvimentistas e de integração nacional, 

a Região Centro-Oeste era tido como um vazio demográfico por causa da baixa densidade. Dentre as 

atividades existentes, devemos ressaltar a exploração mineral nas áreas de chapada, ricas em quartzo e 

outros minérios. As áreas de chapada e o clima de Goiás é considerado semiárido, por ter um período de 

seca bem grande, mas possuir chuva e umidade, também advindo da Amazônia. No Mato Grosso, é preciso 

destacar o bioma do Pantanal, planície sedimentar altamente alagável. Essa diferença geomorfológica e 

climática resulta em paisagens bastante diferentes na mesma região.  

 

 
Disponível em: Geografia1004.wordpress. Acessado 15/08/2018 as 18:00. Cerrado do Centro-Oeste. 

 

 
Disponível em: viagemturismo.abril Acessado 15/08/2018 as 18:10. Pantanal Mato Grossense.  

 

O Centro-Oeste está inserido na divisão regional chamada Centro-Sul. O termo está relacionado a uma 

divisão regional baseada no critério socioeconômico, conhecida como core área. Essa divisão não respeita 

as fronteiras originalmente marcadas no mapa, incluindo as áreas mais desenvolvidas economicamente do 

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-centro-oeste-brasileiro
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Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para remontar a formação socioespacial do Centro-Sul, é preciso lembrar a 

influência sulista nessa região. O Sul do Brasil foi amplamente ocupado por migrantes europeus que viram 

no litoral sul do Brasil uma oportunidade. Essa ocupação foi estimulada desde as capitanias hereditárias. 

Assim as características dessa localidade como policultura, músicas, hábitos foram incorporados, tendo 

como exemplo instituições como o CTG, o centro de tradição gaúcha e o Oktoberfest, festa de origem alemã 

que acontece em Blumenau. O Sul tem a menor extensão territorial do Brasil, o que limitava o 

desenvolvimento agrícola, apesar do frio ser propicio para o cultivo de soja. Podemos comparar o tamanho 

inteiro do sul do Brasil com o tamanho de Minas Gerais. Possuindo um clima subtropical, teve tipos agrícolas 

típicos de cereais como soja, trigo e cevada. Com a Revolução Verde e a modernização do campo, não 

estávamos mais restritos as condições climáticas para plantio, podendo expandir a fronteira produtiva. A 

modificação genética da semente da soja permitiu a expansão da fronteira da soja para o Mato Grosso do 

Sul. Isso fez com que muitos Gaúchos comprassem grandes latifúndios nesse estado.  

Além da expansão do domínio da soja, a política de JK e a construção de Brasília também estimularam 

o crescimento do Centro-Sul. O estimulo a ocupação dessa região, em direção ao Norte, possibilitou a venda 

de terras e o início do dinamismo econômico na região. Outro impacto do processo de modernização do 

campo foi a crise na agricultura que aumentou a concentração fundiária e o desemprego rural. Houve então 

um fluxo migratório também dos pequenos agricultores e da mão de obra excedente do campo. O programa 

de desenvolvimento da Amazônia fazia parte desse projeto estimulando a migração e a ocupação da região 

Centro-Oeste, acompanhando o avanço da soja para o Norte. Muitos nordestinos migravam a pé para a 

região fugindo da seca e da miséria, vendo uma oportunidade de emprego na construção de Brasília. Nesse 

período, grandes construtoras e empresas do setor imobiliário sulistas, como a Colonizadora Sinop S.A 

construíram cidades no Mato Grosso como a Sinop, Vera, Santa Carmem e Cláudia afim de receber essa mão 

de obra migrante. Essas cidades são muito voltadas para o agronegócio, possuindo comercio de tratores, 

faculdades de agronomia. A estrutura urbana dessas cidades compreende a elite fundiária no centro com 

esse tipo de comercio e capacitação para o campo moderno citado, e uma periferia para os trabalhadores 

que prestam serviços para a cidade e para a elite. O perfil do sertanejo e do caipira muda gradativamente 

para o “agroboy” como é popularmente dito, com a modernização de estruturas que fortalecem as elites e 

excluem os pequenos trabalhadores. Pode-se compreender que o Centro-Oeste é a segunda região mais 

urbanizada do Brasil por causa da mecanização na produção da soja e da construção dessas cidades de 

iniciativa privada, direcionando a produção da mão de obra para o novo projeto de organização territorial 

brasileira. O desmatamento do cerrado também foi uma consequência desse período de modo que o Centro-

Oeste começa então a ser associado ao setor agropastoril. A expansão da soja vai principalmente para a 

direção Norte depois de dominar o Centro-Oeste, sendo o Mato Grosso considerado o coração do 

agronegócio no Brasil. O Pantanal passa a sofrer com o impacto do gado, que não é muito típico da região 

por suas características físicas e geográficas. Existiram leis que tentaram controlar a chegada da soja na 

Amazônia porque apesar de ser lucrativa tem muitas perdas ambientais. Com o cerrado já muito desmatado, 

foi proibido desmatar áreas de floresta para plantar soja. Assim, a pecuária vem estrategicamente abrindo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vera_(Mato_Grosso)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Carmem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1udia_(Mato_Grosso)
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área para posteriormente se introduzir a soja, trigo, milho e outros commodities. A agroindústria é muito 

forte no noroeste do paraná e no Centro-Oeste brasileiro apesar da cidade considerada capital da 

agroindústria do Brasil ser Ribeirão Preto no interior de São Paulo. 
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Exercícios 

 

1.  

 

A partir do mapa apresentado, é possível inferir que nas últimas décadas do século XX, registraram-

se processos que resultaram em transformações na distribuição das atividades econômicas e da 

população sobre o território brasileiro, com reflexos no PIB por habitante. Assim, 

a) as desigualdades econômicas existentes entre regiões brasileiras desapareceram, tendo em vista 

a modernização tecnológica e o crescimento vivido pelo país. 

b) os novos fluxos migratórios instaurados em direção ao Norte e ao Centro-Oeste do país 

prejudicaram o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões, incapazes de atender ao 

crescimento da demanda por postos de trabalho. 

c) o Sudeste brasileiro deixou de ser a região com o maior PIB industrial a partir do processo de 

desconcentração espacial do setor, em direção a outras regiões do país. 

d) o avanço da fronteira econômica sobre os estados da região Norte e do Centro-Oeste resultou no 

desenvolvimento e na introdução de novas atividades econômicas, tanto nos setores primário e 

secundário, como no terciário. 

e) o Nordeste tem vivido, ao contrário do restante do país, um período de retração econômica, como 

consequência da falta de investimentos no setor industrial com base na moderna tecnologia. 
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2. Durante as três últimas décadas, algumas regiões do Centro-Sul do Brasil mudaram do ponto de vista 

da organização humana, dos espaços herdados da natureza, incorporando padrões que abafaram, por 

substituição parcial, anteriores estruturas sociais e econômicas. Essas mudanças ocorreram, 

principalmente, devido à implantação de infraestruturas viárias e energéticas, além da descoberta de 

impensadas vocações dos solos regionais para atividades agrárias rentáveis. 
AB’SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003 

(adaptado). 

A transformação regional descrita está relacionada ao seguinte processo característico desse espaço 

rural: 

a) Expansão do mercado interno. 

b) Valorização do manejo familiar. 

c) Exploração de espécies nativas. 

d) Modernização de métodos produtivos. 

e) Incorporação de mão de obra abundante. 

 

 

3. A partir da década de oitenta do século XX, programas agrícolas promoveram o desenvolvimento da 

região centro-oeste do Brasil. Isso foi realizado com grande aplicação de capital e utilização de 

técnicas agrícolas avançadas. 

Podemos afirmar que a substituição das formações do cerrado pela agricultura mecanizada, entre 

outras características, 

a) foi favorecida pela grande fertilidade de suas terras planas, próprias dos chapadões. 

b) aumentou a tendência natural de processos erosivos por interferências antrópicas, como a 

compactação do solo. 

c) desnudou extensas áreas de mares de morros, provocando assoreamento de rios, como o 

Araguaia. 

d) gerou poucos impactos ambientais, tendo em vista a substituição de uma cobertura vegetal por 

outra. 

e) eliminou as queimadas naturais e antrópicas na região com o uso de irrigação por gotejamento. 

 
 

4. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger elaborou uma divisão regional do Brasil, criando as regiões 

geoeconômicas. A principal particularidade dessa regionalização é o fato de ela não obedecer aos 

limites territoriais das unidades federativas do país, pois 

a) a preocupação do elaborador eram os limites naturais do país. 

b) as divisas dos estados não coincidem com as dinâmicas econômicas. 

c) foi realizada a partir de dados historiográficos da ocupação populacional. 

d) as divisões regionais não eram muito bem definidas na época de sua elaboração. 

e) os limites dos estados impediam uma análise integral do território 
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5. Os itens referem-se a uma realidade regional brasileira em dois momentos distintos.  
 
Década de 50 - agricultura de subsistência - terras férteis em poucas áreas - pecuária extensiva - 
pastos naturais - área sem futuro promissor  

(Adap. de Atlas do Brasil/IBGE, 1959).  

 
Década de 90 - existência de seis meses de seca, de abril a setembro - 37% do bioma já perdeu sua 
cobertura primitiva - uso atual: extensas áreas de soja, milho, arroz e pastagens  

(Adap. de Tarifa, 1994).  

 
Os comentários acima referem-se:  

a) ao Pampa gaúcho.  

b) ao Sertão nordestino.  

c) à Amazônia brasileira.  

d) à região do Pantanal.  

e) à região do Cerrado. 

 

 

6. Leia o discurso de Juscelino Kubitschek, denominado Mensagem de Anápolis, sobre a criação da 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital. 

“A ideia da transferência da capital se constituiu num dos problemas mais importantes de nossa 

evolução histórica, remontando à própria Inconfidência Mineira. As Constituições de 1891, 1934 e 

1946 acolheram, expressamente, as aspirações gerais nesse sentido, estabelecendo de forma taxativa 

que a transferência se faria para o planalto central do país, sendo que a constituição em vigor ainda 

foi mais explícita do que as anteriores, formulando, inclusive, normas para a localização da futura 

capital e estabelecendo o processo para a aprovação do local e início da delimitação da área 

correspondente, a ser incorporada ao domínio da União.” 
BONAVIDES, Paulo, AMARAL, Roberto. Textos políticos da História do Brasil. 3 ed. Brasília: Senado Federal, Conselho 

editorial, 2002. v. 7, p. 32. 

 
Na mensagem de JK é claro o histórico interesse do Estado brasileiro em transferir a capital que então 
se localizava no Rio de Janeiro. Entre os argumentos favoráveis à transferência da capital, encontrava-
se: 

a) a integração nacional, estimulando a ocupação do sertão brasileiro. 

b) a saída do Rio de Janeiro, devido à corrupção latente da cidade. 

c) a necessidade de deixar a capital longe das ondas modernizantes que chegavam rapidamente às 

regiões litorâneas. 

d) a necessidade de ocupação do interior do Brasil, já que não houve movimento populacional algum 

para essa região durante a história do país. 

e) A existência de uma melhor e nova infraestrutura no interior do país. 
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7. Leia o trecho da música abaixo: 

 

“Bossa nova é ser presidente 

desta terra descoberta por Cabral. 

Para tanto basta ser tão simplesmente: 

simpático, risonho, original. 

Depois desfrutar da maravilha 

de ser o presidente do Brasil, 

voar da Velhacap pra Brasília, 

ver Alvorada e voar de volta ao Rio. 

Voar, voar, voar [...] 

(Juca Chaves apud Isabel Lustosa. Histórias de presidentes, 2008.) 

 
A canção Presidente bossa-nova, escrita no final dos anos 1950, brinca com a figura do presidente 

Juscelino Kubitschek. Ela pode ser interpretada como a 

a) representação de um Brasil moderno, manifestado na construção da nova capital e na busca de 

novos valores e formas de expressão cultural. 

b) celebração dos novos meios de transporte, pois Kubitschek foi o primeiro presidente do Brasil a 

utilizar aviões nos seus deslocamentos internos. 

c) rejeição à transferência da capital para o Planalto Central, pois o Rio de Janeiro continuava a ser 

o centro financeiro do país. 

d) crítica violenta ao populismo que caracterizou a política brasileira durante todo o período 

republicano. 

e) recusa da atuação política de Kubitschek, que permitia participação popular direta nas principais 

decisões governamentais. 

 

 

8. Uma extensa parte da região Centro-Oeste tem passado por uma grande modernização nos últimos 

anos. Assinale a opção que indica um fator de estímulo a esse processo. 

a) Trasbordamento da economia das regiões Sul e Sudeste. 

b) Ocorrência de uma formação vegetal homogênea, que tem contribuído para dinamizar a indústria 

extrativa. 

c) Ocorrência de solos férteis, o que dispensa tratamento especial, possibilitando menor custo de 

produção agrícola. 

d) Distribuição regular das chuvas, proporcionando maior número de colheitas durante o ano. 

e) Importantes jazidas minerais, que atraíram uma grande concentração de indústrias de base. 
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9. O Brasil, de importador de algodão na década de noventa do século XX, passou a ter exportações 

significativas na atualidade. No mapa, estão destacados os estados produtores de algodão para 

exportação.  

 
 

Utilizando seus conhecimentos geográficos, assinale a alternativa que indica corretamente a 

vegetação nativa da área, o sistema de cultivo e as técnicas principais empregadas.  

a) Campos de altitude, rotação de terras, baixa mecanização.  

b) Coníferas, rotação de cultura algodão/cana-de-açúcar, baixa mecanização.  

c) Gramíneas, rotação de terras, tração animal.  

d) Floresta caducifólica, rotação de culturas com pastagens artificiais, alta mecanização. 

e) Cerrado, rotação de cultura algodão/soja, alta mecanização. 

 
 

10. TEXTO I 
O Cerrado brasileiro apresenta diversos aspectos favoráveis, mas tem como problema a baixa 
fertilidade de seus solos. A grande maioria é ácido, com baixo pH. 

Disponível em: www.fmb.edu.br. Acesso em: 21 dez. 2012 (adaptado). 

 
TEXTO II 
O crescimento da participação da Região Central do Brasil na produção de soja foi estimulado, entre 
outros fatores, por avanços científicos em tecnologias para manejo de solos. 

Disponível em: www.conhecer.org.br. Acesso em: 19 dez. 2012 (adaptado). 

 
Nos textos, são apresentados aspectos do processo de ocupação de um bioma brasileiro. Uma 

tecnologia que permite corrigir os limites impostos pelas condições naturais está indicada em: 

a) Calagem. 

b) Hidroponia. 

c) Terraceamento. 

d) Cultivo orgânico. 

e) Rotação de culturas. 
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Gabarito 

 

1. D 

O avanço da fronteira agrícola do sul para o norte, dominando o centro oeste, é um processo marcante 

e atual que explica a concentração e distribuição do PIB não só no sudeste. O nordeste foi amplamente 

utilizado como mão de obra migrante para essas outras regiões e sofreu muito com a concentração 

fundiária crescente, o que também explica suas baixas taxas. 
 

2. D  

O Mato Grosso é considerado o coração do agronegócio do Brasil. As novas formas produtivas 

cresceram a fronteira agrícola do Sul em direção ao Centro Oeste que já está dominado por esse 

oligopólio, que hoje ameaça a Amazônia. Isto só foi possível pela implementação de tecnologia e 

modernização dos métodos produtivos.  

 

3. B 

A expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste, promoveu além do desenvolvimento econômico da 

região, processos erosivos como a compactação do solo provocada pelo maquinário agrícola. 

 

4. B  

A regionalização é um fenômeno geográfico que traça limites no mapa a partir de um critério que precisa 

ser definido por quem está regionalizando. No caso da dinâmica econômica, ela não obedece aos limites 

impostos pela tradicional divisão. 
 

5. E 

As características dadas pela questão relembram o bioma do cerrado, onde apesar da estiagem e seca, 

temos períodos chuvosos e foi amplamente ocupada pelo agronegócio.  
 

6. A 

A ideia anterior a esse período, dos arquipélagos econômicos – regiões econômicas não interligadas – 

e das ameaças de invasão da Amazônia assim como conflitos relacionados ao Acre motivaram JK a 

investir na ideologia de integração nacional, construindo estradas e projetos de migração populacional 

para as novas áreas modernas industrias.  
 

7. A 

As mudanças propostas por JK envolviam o ideal de modernização associado com o padrão industrial-

urbano, concedendo também o título de atraso a áreas não urbanizadas. A modernização e o 

desenvolvimentismo eram, portanto, ideais a serem seguidos na época.  

 

8. A 

O avanço da fronteira agrícola pelo Centro-Oeste é o principal fator de crescimento dessa região e está 

associada a expansão econômica do Sudeste e Sul do país. É nesse sentido, que a regionalização 

Centro-Sul incorpora o Centro-Oeste em sua divisão. 

 

9. E 

A implantação da agricultura extensiva no centro oeste precisou de alta tecnologia e melhoramento do 

solo, correção de sua acidez e modificações genéticas nas sementes.  
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10. A 

O agronegócio avançou sobre o Cerrado nas últimas décadas devido às novas tecnologias que 

permitiram a correção da acidez do solo (calagem) e o aumento da fertilidade, com o uso de fertilizantes. 
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Inspire-se com os casos de sucesso 

 

Resumo 

 

Sabe aquele seu amigo que passou para uma universidade ou o colega de curso que foi aprovado e 

você sentiu aquela invejinha? Então, ficar com inveja é algo normal. Embora seja um pouco vergonhoso 

admitir, isso acontece. Porém, você não deve ficar triste ou com raiva disso. Você pode aproveitar e pedir 

dicas a essa pessoa. O que será que ela fez que funcionou? Adote essa estratégia de ganha-ganha, que já 

foi falada em outra aula, e não fique se remoendo de raiva porque a outra pessoa conseguiu conquistar seu 

objetivo. Pare de reclamar, coloque as unhas de fora e vá para dentro da luta. Inspire-se com esses casos 

de sucesso!! Neste material, há uma série de publicações que irão te ajudar nesse sentido. 

 

We Can Do It 

 

O We Can Do It é uma série de vídeos idealizados pela embaixadora Camila da Silva, aprovada em 

Jornalismo na Mackenzie. Os vídeos mostram que é possível conquistar aquela tão sonhada vaga na 

universidade. Para isso, nada melhor do que os estudantes Descomplica e suas dicas para conquistar a 

esperada aprovação. Confira abaixo alguns desses vídeos!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/570264123335856/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/571679636527638/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/578827155812886/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/583595175336084/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/634531603575774/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/634528930242708/
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Guia de como ser feliz na carreira 

Mas também podemos nos inspirar a partir dos depoimentos daqueles que já foram aprovados, 

concluíram sua universidade e estão realizados em suas profissões. O Guia de como ser feliz na carreira 

conta com uma série de entrevistas com profissionais formados e atuantes, para você se inspirar e 

definitivamente conquistar sua vaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supere seus desafios 

Inspire-se, também, com pessoas que superaram grandes obstáculos na vida. Não precisa ser 

apenas relativo aos estudos. Você pode utilizar esses aprendizados para seu desenvolvimento. 

 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/479377225757880/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/477452839283652/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/475761739452762/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/474172646278338/
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Depoimento de alunos aprovados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lA2dfejGwl4
https://www.youtube.com/watch?v=XApSaD38_f4
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/786246358404297/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/786240571738209/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/792022864493313/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/791128627916070/
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https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/786250568403876/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/786390465056553/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/786859648342968/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/786415931720673/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/795886700773596/
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Exercício 

 

Você pode se inspirar com grandes casos de sucesso. Com certeza, você conhece um, e se inspirar 

a partir de alguém que conhece é sensacional. Pense em alguém que você admire pelo seu trabalho. Pode 

ser um familiar, conhecido ou alguém famoso. Se for próximo a você, pergunte a história dele, o que foi mais 

importante para alcançar suas conquistas. Se for alguém famoso, busque saber se existe alguma entrevista 

ou vídeo em que a pessoa conte o caso dela. Assista e se inspire, anotando as dicas e colocando-as na sua 

rotina. 
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A Guerra Fria – Conceitos e Periodização 
Quer ver esse material no Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

A Guerra Fria é entendida como uma disputa ideológica entre o comunismo e o capitalismo, 

representados, respectivamente pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e pelos Estados 

Unidos. Esta conflagração teve início após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e ficou assim conhecida 

porque ambos os países nunca se enfrentaram diretamente num conflito em seus territórios. O fim da Guerra 

Fria ocorreu em 1991, quando houve desmantelamento da URSS e marcou-se a vitória do bloco capitalista. 

 

 

Charge ironizando o mundo bipolar 

 

Durante as duas mais de quatro décadas de duração, Estados Unidos e URSS buscavam aumentar 

sua área de influência, tanto por meios materiais – através da economia e do poder bélico – quanto por suas 

distintas ideologias. Procurando se afirmar como maior potência global, ambos iniciaram uma corrida 

armamentista: eles tentavam sempre superar o poder bélico de seu oponente e avançar em criações 

tecnológicas voltadas à guerra. A corrida armamentista tornou-se também nuclear: os Estados Unidos 

possuíam a tecnologia desde 1945, e a URSS realizou seus primeiros testes em 1949. 

Outro meio em que a disputa ocorreu de modo muito claro foi no espaço: a conhecida corrida espacial. 

Os soviéticos contaram com algumas vitórias iniciais: lançaram o primeiro satélite artificial (1957), o 

primeiro foguete tripulado com um ser vivo (1960) e mesmo o primeiro voo espacial tripulado por um humano 

(1961). Entretanto, a chegada do homem à lua, realizada pelos Estados Unidos em 1969, foi o ápice dessa 

corrida. 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-guerra-fria-conceitos-e-periodizacao
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Um dos maiores símbolos da Guerra Fria foi o muro de Berlim. Após a derrota na II Guerra Mundial, a 

Alemanha foi dividida entre quatro vencedores: França, Inglaterra, Estados Unidos e URSS. Os países 

capitalistas fizeram uma nova aliança e estabeleceram seu domínio sobre a Alemanha Ocidental. A URSS 

não aderiu à aliança e passou a ter influência direta sobre a Alemanha Oriental. Em 1961, foi erguido um 

muro separando as duas partes da cidade em capitalista e socialista: o muro de Berlim, que somente seria 

desmantelado ao final do conflito.  

Apesar do nome “Guerra Fria” e das superpotências não terem entrado em conflito direto em nenhum 

momento, houve conflitos na periferia do sistema que contaram com a influência dos EUA e da URSS. A 

Guerra da Coreia, do Vietnã e do Afeganistão são alguns dos exemplos mais conhecidos, onde ocorreu o 

enfrentamento indireto entre as duas superpotências em disputa. 

 

Quer ver um QQD sobre o assunto e ainda baixar um mapa mental? Só clicar aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2M8G6TZ
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Exercícios 

 

1. Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, afirmou em 1947: 

“Um dos modos de vida se baseia na vontade da maioria e distingue-se pelas instituições livres, pelo 

governo representativo (...)”. 

O segundo modo de vida baseia-se na vontade de uma minoria, imposta pela força à maioria (...). 

Acredito que a política dos Estados Unidos deve ser a de apoiar os povos livres que estão resistindo à 

subjugação tentada por minorias armadas ou por pressões vindas de fora.” 

 
(Harold Syrett, Documentos históricos dos Estados Unidos) 

 

O “segundo modo de vida” a que o presidente norte-americano se refere é o: 

a) comunista. 

b) neoliberal. 

c) fundamentalista. 

d) capitalista. 

e) anarquista. 

 

 

2. Quando entramos em contato com a Segunda Guerra Mundial, a primeira lembrança que vem à mente 

é a de perplexidade e horror, tanto em função da experiência nazifascista como em razão das bombas 

nucleares lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Acerca do quadro apresentado pelo mundo após o 

fim da Segunda Guerra Mundial (1946-50), é correto afirmar que: 

a) a URSS, isolada em relação à política mundial, procurou consolidar as posições conquistadas 

durante o conflito, estimulando e patrocinando a expansão do sistema socialista em escala 

mundial; 

b) os países do Terceiro Mundo, fortalecidos pela redefinição do quadro econômico mundial, 

garantiram a sua participação como membros efetivos do Conselho de Segurança da Organização 

das Nações Unidas (ONU); 

c) os Estados Unidos da América asseguraram a sua hegemonia econômica e política sobre a Europa, 

compensando a perda de sua influência na América Latina, seduzida pela ideologia comunista da 

União Soviética; 

d) a Europa devastada em termos de vidas e de bens materiais experimentava uma profunda crise 

ideológica e moral. O apoio norte-americano, por meio do Plano Marshall, foi essencial no 

processo de reconstrução europeia. 

e) o contexto pós-guerra europeu foi de rápida recuperação econômica e social. 
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3.  Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um 

período homogêneo único na história do mundo. [...] Dividem-se em duas metades, tendo como divisor 

de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão 

único pela situação. O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como 

aquele momento histórico em que houve: 

a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra 

Mundial. 

b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 

c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União Soviética Stalinista, durante os anos 1930. 

d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a 

China e o Japão. 

e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 

 
 

4.  Entre 1955 e 1973, um grupo de líderes internacionais tentou criar as bases daquilo que ficou 

conhecido como "movimento dos não-alinhados". A esse respeito é correto afirmar: 

a) O movimento procurava estabelecer uma política diplomática independente dos EUA e da União 

Soviética, as duas superpotências da época. 

b) Tratava-se de um movimento de países do Terceiro Mundo, que reunia apenas líderes que não 

estivessem comprometidos com os interesses da União Soviética. 

c) Tratava-se de um movimento que tentava elaborar uma alternativa política à social-democracia 

europeia e ao comunismo da China e dos países do Leste europeu. 

d) Os princípios do movimento, definidos na Conferência de Bandung, em 1955, indicavam o 

alinhamento dos países do Terceiro Mundo com as chamadas potências desenvolvidas. 

e) A Conferência de Belgrado, em 1961, condenou a instauração do regime comunista em Cuba, 

liderado por Fidel Castro. 

 
 

5.   “Duas grandes guerras e uma depressão mundial de permeio debilitaram o sistema em quase toda 

parte, exceto nos Estados Unidos… Se, por omissão, permitirmos que a livre iniciativa desapareça nos 

outros países do mundo, a própria existência de nossa democracia ficará gravemente ameaçada”.  

Essa mensagem, do presidente H. S. Truman (1947), pode ser considerada como um manifesto para: 

a) neutralizar a opinião pública com relação à gravidade da crise de 1929.  

b) convencer o Congresso a ajudar os países sem capitalismo.  

c) justificar o início da política da Guerra Fria.  

d) obter o apoio dos eleitores para mudar a Constituição.  

e) alertar sobre os perigos enfrentados pelo capitalismo no país. 
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6.  "A construção de uma nova ordem mundial, após a Segunda Guerra Mundial, contou com a 

participação da União Soviética, cuja importância estendeu-se até sua desintegração em 1991". Sobre 

o período mencionado no texto, pode-se afirmar corretamente que  

a) o desaparecimento de Joseph Stálin (1953), acompanhado da ascensão de Malenkov, conduziu 

a um recrudescimento da Guerra Fria, instigando a participação soviética em disputas por áreas 

como a Letônia e o Vietnã.  

b) o Governo de Kruschev (1955-64) correspondeu a uma época de críticas às práticas políticas do 

Stalinismo e à negação, por parte da URSS, da inevitabilidade da Guerra com os países 

capitalistas do Ocidente.  

c) a ruptura das relações entre os Partidos Comunistas da URSS e da China (1959) consagrou a 

liderança política internacional russa submetendo a China a seus interesses e autoridades. 

d) a chegada de Brejnev ao poder favoreceu o estouro de um movimento de reformas liberalizantes, 

que reestruturam o Estado Soviético extinguindo a censura interna e abrindo o país aos 

estrangeiros.  

e) a administração de Andropov (1982-84) provocou um endurecimento do regime com a volta das 

perseguições políticas, prisões em massa e a revitalização das forças armadas russas. 

 
 

7. “Ainda que a face mais óbvia da Guerra Fria fosse o confronto militar e uma corrida armamentista 

nuclear crescentemente frenética no Ocidente, este não foi seu maior impacto. (…) As armas nucleares 

não foram usadas, o caro material tecnológico da competição entre superpotências provou-se 

indecisivo. A constante ameaça de guerra produziu movimentos internacionais pela paz, 

essencialmente dirigidos contra as armas nucleares, que de tempos em tempos tornavam-se 

movimentos de massa em partes da Europa e eram considerados pelos Cruzados da Guerra Fria como 

armas dos comunistas.”  
HOBSBAWN, E. A era dos extremos. São Paulo : Companhia das Letras, 1994. 

 

Sobre o contexto da Guerra Fria e considerando o texto acima, é correto afirmar: 

a) A Guerra Fria foi um confronto militar de consequências trágicas, que aconteceu ao mesmo tempo 

que a Segunda Grande Guerra. 

b) Uma das características mais evidentes da Guerra Fria foi a corrida armamentista, em que cada 

bloco de países procurava superar o outro no poderio bélico. 

c) Uma política de coexistência pacífica, capaz de amenizar as tensões da Guerra Fria, sempre foi 

combatida pelos líderes soviéticos, inclusive com a recusa de estabelecer relações diplomáticas 

com os países da Europa Ocidental. 

d) Segundo Hobsbawn, os “Cruzados da Guerra Fria” estariam representados por regimes 

autocráticos, reunidos no bloco militar do Pacto de Varsóvia. 

e) A Guerra Fria foi responsável pelo surgimento de movimentos pacifistas no Ocidente, 

direcionados a favor das armas nucleares e denunciados como manobras comunistas pelos 

estrategistas norte-americanos. 
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8.  Embora o terreno ideal do socialismo e do comunismo tenha desmoronado, os problemas que ele 

pretendeu resolver permanecem: o uso descarado da vantagem social e o desordenado poder do 

dinheiro, que muitas vezes dirige o curso mesmo dos acontecimentos. E se a lição global do século 

XX não servir como uma vacina curativa, o imenso turbilhão vermelho pode repetir-se em sua 

totalidade. 
 (A. Soljenitsin. The New York Times, 28.11.1993.)  

Do texto, depreende-se uma: 

a) crítica ao neoliberalismo e a crença na história como um campo aberto de possibilidades.  

b) admiração pelo socialismo e a convicção de que o futuro histórico pertence ao comunismo.  

c) hostilidade para com o socialismo e uma visão otimista quanto ao futuro do capitalismo.  

d) incompreensão com relação ao capitalismo e ao socialismo e cegueira com relação ao futuro.  

e) aceitação do capitalismo e a aceitação conformista da tese que sustenta o fim da história. 

 
 

9.   Sobre a queda do muro de Berlim, no dia 10 de novembro de 1989, é correto afirmar que: 

a) o fato acirrou as tensões entre Oriente e Ocidente, manifestas na permanência da divisão da 

Alemanha. 

b) resultou de uma longa disputa diplomática, que culminou com a entrada da Alemanha no Pacto 

de Varsóvia. 

c) expressou os esforços da ONU que, por meio de acordos bilaterais, colaborou para reunificar a 

cidade, dividida pelos aliados. 

d) constituiu-se num dos marcos do final da Guerra Fria, política que dominou as relações 

internacionais após a Segunda Guerra Mundial. 

e) marcou a vitória dos princípios liberais e democráticos contra o absolutismo prussiano e 

conservador. 
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10.  "A primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: Não aceitarei mais o papel de escravo. Não 

obedecerei às ordens como tais, mas desobedecerei quando estiverem em conflito com a minha 

consciência. O assim chamado patrão poderá sussurrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Direis: Não, 

não vos servirei por vosso dinheiro ou sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão 

em sofrer acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada." (Mahatma Gandhi) 

In: MOTA, Myriam; BRAICK, Patrícia. História das cavernas ao Terceiro Milênio. São Paulo: Moderna, 2005. p.615. 

 

“Acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada” são palavras de Mahatma Gandhi 

(1869-1948) que, no contexto da Guerra Fria, inspiraram movimentos como: 

a) o acirramento da disputa por armamentos nucleares entre os EUA e a URSS, objetivando a 

utilização do arsenal nuclear como instrumento de dissuasão e amenização das disputas. 

b) a reação dos países colonialistas europeus visando a diminuir o poder da Assembleia Geral da 

ONU e reforçar o poder do Secretário-Geral e do Conselho de Segurança. 

c) as concessões unilaterais de independência às colônias que concordassem em formar alianças 

econômicas, políticas e estratégicas com suas antigas metrópoles, como a Comunidade Britânica 

de Nações e a União Francófona. 

d) o reforço do regime de “apartheid” na África do Sul que, após prender o líder Nelson Mandela e 

condená-lo à prisão perpétua, procurou expandir a segregação racial para os países vizinhos, 

como a Rodésia e a Namíbia. 

e) o não alinhamento político, econômico e militar aos EUA ou à URSS, decisão tomada pelos países 

do Terceiro Mundo reunidos na Conferência de Bandung, na Indonésia.  
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Gabarito 

 

1. A  

O presidente norte-americano está se opondo ao comunismo soviético. Seu principal intuito é 

desqualificar este regime, fortalecendo o que ele considera serem qualidades do capitalismo. 

 

2. D 

O Plano Marshall, um aprofundamento da Doutrina Truman, conhecido oficialmente como Programa de 

Recuperação Europeia, foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados 

da Europa nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. 

 

3. E 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos (capitalista) e União Soviética (socialista) 

tentaram ampliar suas áreas de influência, pois os dois países se apresentavam como as 

superpotências mundiais. Esse período de disputas ideológicas e indiretas – em vários campos - ficou 

conhecido como Guerra Fria. 

 

4. A 

  Esses países objetivavam escapar da polarização ideológica, sem se posicionar a favor de nenhuma 

das duas superpotências em disputa. 

 

5. C 

 Ele se refere implicitamente a União Soviética acusando-a de não possuir livre iniciativa e colocando o 

Regime Soviético como uma ameaça aos valores democráticos. Com essas colocações, justifica o início 

da disputa ideológica que vai ficar conhecida como Guerra Fria. 

 

6. B 

 Kruschov denunciou os crimes que, Stálin,  seu antecessor, teria cometido durante as décadas de sua 

gestão à frente da URSS. Segundo o dirigente, os expurgos, os gulags, os campos de trabalho forçado, 

a fome e as execuções sumárias somadas teriam provocado a morte de milhões (cifras variam de 5 a 

20 milhões de indivíduos) de cidadãos soviéticos. Esse processo liderado por Kruschov ficou conhecido 

como “Desestalização”. 

 

7. B 

Com intuito de proteger os territórios de suas influências e alcançar novas áreas para dispersar suas 

ideologias, as duas maiores superpotências (Estados Unidos e União das Repúblicas Soviéticas 

Socialistas) partiram para um crescimento militar de grandes precedentes, desencadeando a corrida 

armamentista. 

 

8. A  

A vitória do bloco capitalista na Guerra Fria não pôs fim as contradições desse sistema. 

 

9. D  

A queda do muro marca o fim do mundo bipolar, com a vitória do Estados Unidos e do bloco capitalista. 

 

10. E  

A luta pela descolonização e pela independência dos países africanos e asiáticos resultou também na 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Expurgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gulag
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oposição às políticas imperialistas tanto dos EUA quanto da URSS, dando origem ao chamado 

movimento dos Países Não Alinhados, que envolvia o chamado Terceiro Mundo. 
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Guerra Fria – Montagem da bipolaridade  
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

O mundo bipolar surge depois da segunda guerra, as potências vencedoras e com poucos danos ao 

seu território despontaram no cenário mundial, a queda das velhas potências imperialistas deu espaço para 

a consolidação de dois gigantes industriais, os Estados Unidos como representante dos capitalistas e a 

União Soviética como líder dos socialistas. De um lado os Estados Unidos têm a sua indústria fortalecida 

com a guerra, de outro a União Soviética que teve uma industrialização relâmpago durante os planos 

quinquenais, não sofreu com a crise e agora detinha uma boa parte do Leste Europeu. 

 

A sociedade 

A guerra mudou muito além das linhas da geopolítica e os cenários de destruição, as mudanças na 

sociedade foram tão profundas que ditou uma boa parte do comportamento das pessoas e das instituições 

a partir de então. Uma das mudanças mais profundas foi a afirmação da mulher no mercado de trabalho, a 

maioria dos exércitos já aceitava mulheres em seus quadros administrativos e como enfermeiras, com a 

exceção da União Soviética que já admitia o alistamento de mulheres para postos militares desde a guerra 

civil (1917-1921).  

No entanto, os postos de combate nos outros países do conflito eram somente masculinos, assim nas 

cidades e campos do mundo, mas especialmente nas Américas, as mulheres exerciam postos de trabalho 

que antes eram ocupados tradicionalmente por homens, assim, a presença feminina nas fábricas, plantações 

e escritórios aumentou contribuindo para a busca de igualdade de gênero. As maiores mudanças, no entanto, 

foram demográfica, a perda de milhares de vidas nos campos de batalha e nas cidades europeias, asiáticas 

e africanas foi o maior impacto da guerra, principalmente no que tange à nação judaica, que fora a maior 

vítima do fascismo alemão da época, na máquina de morte nazista matou mais de seis milhões de judeus 

na Europa. 

Já havia acontecido muitos genocídios contra diferentes etnias no mundo, e de certo modo ainda há, 

porém, o holocausto foi o mais industrializado até então, o avanço do domínio da química, física e engenharia 

do mundo ocidental contribuiu para uma taxa de mortalidade inédita, contudo o holocausto judaico foi o que 

mais chocou a humanidade devido a frieza e o modo industrializado de como ele se sucedeu. Após a guerra, 

na ocupação da Alemanha e nos territórios ocupados por ela começou um tenso processo social e político 

de remoção da ideologia nazista do cotidiano das pessoas. Para isso cartazes de conscientização 

antinazista foram fixados nas cidades com fotos dos campos de concentração para alertar as pessoas do 

que havia acontecido, já que uma boa parte do povo alemão não tinha a noção da amplitude da campanha 

genocida de Adolf Hitler, ocorreu também a destituição do poder da nação de todas as instituições nazistas. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-guerra-fria-montagem-da-bipolaridade/explicacao/1
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Os principais militares e chefes de governos nazistas foram julgados no Tribunal de Nuremberg o que levou 

doze nazistas a pena capital e outros a prisão perpétua. 

Porém o lado aliado contou com uma significativa contribuição no número de baixas civis, tanto na 

Europa quanto na Ásia, especialmente no Japão onde a guerra no Pacífico destruiu milhares de vidas no país 

e nos territórios ocupados. Além do lançamento das duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki os 

Estados Unidos causaram centenas de baixas nos bombardeios constantes no território japonês que perdeu 

todos os territórios adquiridos no sudeste asiático e na China, assim o imperialismo estadunidense se 

estende para a política, mas também para a cultura, principalmente a japonesa que começa a incluir hábitos 

e linguagens dos estadunidenses e da cultura ocidental. 

 

Acertos Políticos 

Terminada a guerra, os aliados (URSS, França, Estados Unidos e Reino Unido) dividiram a Alemanha 

em quatro zonas de ocupação, o lado leste ficaria com a União Soviética, e o Oeste ficaria com as potências 

capitalistas. Mas antes mesmo do término oficial da guerra os aliados se reuniram no Cairo, capital do Egito 

em 1943 e acertaram as redefinições do território europeu e asiático. Nas conferências que se seguiram os 

aliados tiraram da Alemanha trinta e sete por cento do território anterior a guerra que foram devolvidos para 

outras nações, principais siderúrgicas e indústrias de base passaram para o Conselho de Controle Aliado, o 

eixo com exceção da Itália foi obrigado a pagar indenizações de guerra aos países aliados. 

A Ásia e África passaram por diversas mudanças territoriais também, a Coréia que estava sob o 

comando do Japão desde antes da guerra reconquistou sua independência, e as colônias voltaram para seus 

antigos donos. O mundo estava prestes a presenciar uma polarização gigantesca entre os países, os 

soviéticos em sua marcha para Berlim anexaram todos os países que passaram sendo reconhecidos por 

Churchill e Roosvelt, o aumento do território lhe conferiu mais mão obra e recursos materiais. No outro lado 

do mundo os Estados Unidos despontavam como a liderança dos países capitalistas, assim, a maior parte 

dos países da América Latina acabou entrando na esfera de influência dos Estados Unidos durante a guerra 

já que muitos países declararam guerra contra o eixo. 

Para evitar mais um conflito desse tamanho os aliados formaram em São Francisco em 24 de outubro 

de 1945 a ONU – Organização das Nações Unidas, inicialmente assinaram a Carta das Nações Unidas 

cinquenta países, os pertencentes ao Eixo assinaram a carta mais tarde, a organização tinha objetivo de 

evitar as guerras por meios pacíficos como negociações diplomáticas baseadas no direito internacional, mas 

principalmente atrocidades como o holocausto garantindo os Direitos Humanos, com a criação da ONU 

outros órgãos foram iniciados, o mais importante é a Assembleia Geral que se reúne uma vez por ano e conta 

com os discursos dos presidentes de todos os países-membros, há o Secretariado que é presidido pelo 

Secretário-Geral da ONU sendo responsável pela administração da organização, o Conselho de Segurança 

formado permanentemente União Soviética (atual Rússia), França, Estados Unidos, Inglaterra e China e dez 

membros provisórios, o Conselho Social e Econômico tem o objetivo de promover o desenvolvimento e a 

economia humana, estão a ele associados a UNICEF e a Organização Mundial do Comércio, por último temos 
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a Corte Internacional de Justiça que ficou com as funções de julgamento dos crimes internacionais contra 

os direitos humanos com sede em Haia na Holanda. 

Apesar do caráter imparcial da instituição houve um domínio maior da União Soviética e dos Estados 

Unidos já que a polarização mundial se refletia na instituição principalmente por causa do fato do Conselho 

de Segurança contar com esses países como membros permanentes, muitos conflitos foram mal resolvidos 

na organização e culminaram em guerras mais locais, porém as maiores missões de sucesso da ONU são 

as assistências humanitárias por meio de tropas de intervenção como no conflito em Ruanda em 1994 e 

assistência as crianças de todo o mundo com a UNICEF. 

 

Economia de Recuperação 

Além do pagamento de restituições da dívida de guerra pelos alemães, os países europeus contaram 

com uma grande ajuda estadunidense, com o destaque dos soviéticos no cenário mundial os Estados Unidos 

tinham que demonstrar a sua força, tanto militarmente quanto nos campos econômicos, culturais etc. A 

força militar foi demonstrada com as bombas atômicas lançadas no Japão, e sua força econômica seria 

demonstrada no Plano Marshall. A guerra por sua destruição geraria uma crise econômica, que por sua vez 

geraria descontentamento das massas e assim fomentaria movimentos de esquerda que por sua vez seriam 

apoiados pela União Soviética, nessa suposição, os países que se tornassem socialistas seriam ou anexados 

pelos soviéticos ou ficariam sob sua esfera de influência. 

Portanto o Programa de Recuperação Europeia (nome original do Plano Marshall) tinha a intenção de 

recuperar a economia dos países devastados pela Segunda Guerra, como a Alemanha, França e Itália que 

tinham os partidos comunistas alinhados com a União Soviética e era bem representativo entre os 

trabalhadores urbanos e rurais, desse modo o plano que durou de 1947 a 1951 entregou aos europeus cerca 

de 18 milhões de dólares pela Administração da Cooperação Econômica, formada por grandes capitalistas 

e pelo governo dos Estados Unidos que estava sob a administração de Henry Truman e seu Secretário de 

Estado Catllet Marshall, ajudou os países auxiliados a comprar alimentos, combustível e produtos 

industrializados e agrícolas dos Estados Unidos por meio de empréstimos ou doações econômicas 

mantendo nesses países um regime capitalista alinhado com os Estados Unidos. 

Se a guerra fortaleceu a polarização política o Plano Marshall fortaleceu a polarização da parte 

economia colocando uma boa parte do mundo sob as asas dos estadunidenses, Moscou não aceitou a ajuda 

dos capitalistas em seus domínios e tocou sua própria recuperação econômica e industrialização dos países 

novos dentro da União sendo igualmente bem-sucedida. Do outro lado, em 1948 surgiu também a 

Organização Europeia de Organização Econômica que iria administrar os recursos vindos dos Estados 

Unidos, essa instituição viria a ser o embrião da União Europeia. 

O plano foi um dos responsáveis por instituir como padrão econômico nos países afetados pela guerra 

a política do Estado Bem Estar Social, essa vertente política social-democrata fazia frente a liberalismo 

desenfreado que existia nos países ocidentais antes da crise de 1929, apesar de alguns muitos países 

seguirem essa linha somente depois da guerra, a ideia de que o estado teria que oferecer os serviços básicos 
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como saúde, educação, seguro-desemprego e transporte entre outros se tornou universal, assim os países 

capitalistas fizeram frente ao comunismo oferecendo serviços básicos e necessários a população o que 

geraria menos revoltas de contestação ao sistema acalmando os ânimos dos partidos comunistas e do 

proletariado. 

 

Quer ver um QQD sobre o assunto e ainda baixar um mapa mental? Só clicar aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2M8G6TZ


 
 

 

 

5 

História 
 

Exercícios 

 

1. “No caso de Hiroshima, trata-se da catástrofe mais concentrada que já se abateu sobre os homens. 

Numa passagem de seu diário, o dr. Hachiya [que testemunhou o fato] pensa em Pompeia. Mas nem 

mesmo esta oferece termo de comparação. Sobre Hiroshima se abateu uma catástrofe que foi 

planejada e executada com a maior precisão por seres humanos. A ‘natureza’ está fora do jogo.”  
Canetti, Elias. A Consciência das Palavras. SP: Companhia das Letras, 1990.  

 

O texto refere-se à explosão atômica:  

a) Com a qual os EUA conseguiram a capitulação dos japoneses, último núcleo de resistência do 

Eixo, ao fim do conflito mundial ocorrido entre 1939-45.  

b) Que funcionou como demonstração do poder militar americano, para intimidar a China que havia 

aderido ao bloco comunista no fim da Segunda Guerra.  

c) Cujo objetivo foi colocar fim ao conflito dos EUA com o Vietnã, onde os guerrilheiros locais 

impunham derrotas sistemáticas aos soldados americanos.  

d) Que resultou de acidente aéreo envolvendo caças americanos e soviéticos, quando realizavam 

operações conjuntas com arsenal nuclear no Oceano Pacífico.  

e) Resultante do bombardeio promovido pelos EUA, durante o Segundo Conflito Mundial, a Pearl 

Harbour, base militar japonesa onde era desenvolvida a bomba de hidrogênio. 

 

2. A fim de assegurar pronta e eficaz ação por parte das Nações Unidas, seus Membros conferem ao 

Conselho de Segurança a principal responsabilidade da manutenção da paz e da segurança 

internacionais e concordam em que no cumprimento dos deveres impostos por essa responsabilidade 

o Conselho de Segurança aja em nome deles.  
CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS, cap. 5, art. 24, § 1. Disponível em: < http://www.onu-brasil.org.br.doc3.php > Acesso em: 14 

maio 2005.  

 

Sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas, é CORRETO afirmar:  

a) As Nações Unidas surgiram em consequência direta da Guerra Fria. Isso explica por que, dos 

cincos membros permanentes do Conselho de Segurança, três eram capitalistas e apenas dois 

eram comunistas.  

b) Pode-se afirmar que o principal critério de escolha dos membros permanentes do Conselho de 

Segurança foi econômico, pois todos faziam parte do chamado G7.  

c) O Conselho de Segurança respeita as correlações de forças entre os estados, pois um dos 

motivos do fracasso da Liga das Nações foi o de garantir a todos os países membros o direito de 

voto nas questões decisivas.  

d) O esforço do Brasil em tornar-se um membro permanente no Conselho de Segurança foi 

recompensado pelo apoio explícito e unânime de todos os países da América Latina, 

reconhecendo finalmente o país como potência bélica de primeira grandeza.  

e) O Conselho de Segurança não conseguiu evitar conflitos bélicos na Ásia e na África; em 

contrapartida, ele foi responsável pela inexistência de guerras na Europa depois da Segunda 

Guerra Mundial. 
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3. Pensem nas crianças  

Mudas telepáticas  

Pensem nas meninas  

Cegas inexatas  

Pensem nas mulheres  

Rotas alteradas  

Pensem nas feridas  

Como rosas cálidas  

Mas oh! não se esqueçam  

Da rosa da rosa  

Da rosa de Hiroxima  

A rosa hereditária  

A rosa radioativa  

Estúpida e inválida  

A rosa com cirrose  

A anti-rosa atômica  

Sem cor sem perfume  

Sem rosa sem nada.  

 

Os belíssimos versos do poeta Vinícius de Moraes inspiraram-se em um dos mais trágicos 

acontecimentos da história do século XX. É correto afirmar, a respeito desse acontecimento, que: 

a) marcou o começo da expansão nazista no Pacífico, da mesma forma que a invasão da Polônia 

assinalara o início da dominação na Europa.  

b) teve como resultado a destruição de um dos mais importantes arsenais militares do Japão, o que 

obrigou o imperador japonês a desistir da ideia de se aliar a Hitler e a Mussolini.  

c) deu inicio à ofensiva dos Aliados, sob o comando do general Eisenhower, que conseguiu anular 

as forças do Eixo e permitiu, assim, o desembarque aliado na Normandia (o conhecido dia D).  

d) provocou a imediata retaliação por parte do Japão, empreendida contra a base naval norte-

americana de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, garantindo à marinha japonesa o controle 

sobre o Pacífico.  

e) assinalou os últimos momentos de um conflito mundial que, longe de resolver as disputas 

ideológicas e políticas entre os países, conduziu a um cenário internacional marcado pela 

polarização e pela ameaça de um confronto nuclear. 
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4. A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar, 

razoavelmente, como uma Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra muito peculiar (...). Gerações 

inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que, acreditava-se firmemente, podiam 

estourar a qualquer momento e devastar a humanidade.  
(Eric Hobsbawm, Era dos extremos: o breve século XX)  

Um dos momentos de tensão dessa “guerra muito peculiar” foi  

a) o apoio soviético à República da China, chefiada por Chiang Kai-shek.  

b) a divisão da Coréia, ficando o Norte sob influência dos EUA e o Sul, da URSS.  

c) a independência da Índia do domínio britânico, com apoio norte-americano.  

d) a crise em Berlim, quando Stalin decretou o bloqueio da parte ocidental da cidade.  

e) o envolvimento direto de tropas americanas e soviéticas na Guerra da Argélia. 

 

 

5. Na frente ocidental, a Segunda Guerra Mundial chegou ao final com a capitulação dos alemães, no dia 

8 de maio de 1945, perante os norte-americanos e no dia seguinte perante os soviéticos. Em julho do 

mesmo ano foi firmado o acordo de Potsdam.  
(Elza Nadai. História Geral Moderna e Contemporânea)  

 

O Tratado de Potsdam estabelecia: 

a) a criação da Organização das Nações Unidas – ONU;  

b) que a União Soviética incorporaria os países bálticos: Lituânia, Letônia e Estônia;  

c) que a União Soviética participaria do ataque aliado ao Japão;  

d) a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN;  

e) a divisão da Alemanha e de Berlim, em zonas de ocupação: inglesa, francesa, norte-americana e 

soviética. 

 

6. A Conferência Monetária e Financeira reuniu representantes dos 44 países aliados na Segunda Guerra 

Mundial, em julho de 1944. Buscou-se prevenir e evitar situações análogas ao caos monetário, ao 

desastre financeiro entre guerras e à Grande Depressão. Sobre o Acordo de Bretton Woods (Bretton 

Woods Agreement), assinado durante a Conferência, é correto afirmar que:  

a) Buscou regulamentar a política econômica internacional, o que provocou desvalorizações 

monetárias repentinas e altas flutuações das taxas cambiais.  

b) Reforçou os objetivos dos Estados Unidos para a economia pós-guerra, abolindo o direito das 

nações a iguais oportunidades no comércio internacional.  

c) Reforçou a política do liberalismo clássico de não intervencionismo estatal na economia, como 

forma de preservação do sistema capitalista de produção e o desenvolvimento econômico.  

d) Desencorajou medidas de incentivo governamental para aumento do emprego e garantia de 

mercado.  

e) Estabeleceu o dólar como moeda padrão para o mercado mundial e instituiu organismos 

internacionais como o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial. 
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7. Considere os dois trechos abaixo: 

Em 11 de janeiro de 1948, um editorial do Le monde, intitulado “Os sobreviventes dos Campos de 

Extermínio,” conseguiu aludir de modo tocante a “280 mil deportados, 25 mil sobreviventes,” mas sem 

mencionar uma única vez a palavra “judeu.” (...)  

Em 15 de março de 2005, no Museu do Holocausto, em Jerusalém, o primeiro ministro francês Jean-

Pierre Raffarin declarou solenemente: “A França foi, por vezes, cúmplice dessa infâmia. Ela contraiu 

uma dívida imprescindível que a mantém sob obrigação”. 

Adaptado de JUDT, Tony. Pós-guerra. Uma história da Europa desde 1945. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2008.  

 

A reavaliação do passado feita por Jean-Pierre Raffarin é perceptível ao contrapormos os dois trechos. 

Com base nessa reavaliação é CORRETO afirmar que existiu: 

a) a colaboração de cidadãos franceses com os alemães na captura e envio de judeus para os 

campos de concentração.  

b) a colaboração francesa com o exército alemão durante a invasão da Bélgica em 1939.  

c) um acordo militar secreto de não agressão entre o governo francês e a Itália fascista no começo 

de 1938, o que impediu que os exércitos franceses entrassem prontamente na guerra. 

d) apoio militar e logístico francês ao exército alemão durante a invasão da União Soviética em 1943.  

e) participação francesa no extermínio de judeus nos campos de concentração localizados na 

Espanha. 

 

8. “Os judeus tinham que usar uma estrela amarela, [...] tinham que entregar as bicicletas, [...] não podiam 

andar de bonde, [...] ficavam proibidos de dirigir automóveis. [...] só podiam fazer compras das três às 

cinco horas e só em casas que tivessem placa dizendo ‘casa israelita’. Os judeus deviam recolher-se 

às suas casas às oito da noite [...]. Ficavam proibidos de ir a teatros, cinemas e outros lugares de 

diversão.”  

FRANK, Anne. Diário de uma jovem. São Paulo: Editora Mérito S. A., 1958, p. 14, 3ª edição.  

Esse trecho, que foi retirado do diário de uma adolescente judia prisioneira num campo de 

concentração, na Alemanha, onde morreu em 1945, revela  

a) poucas e distorcidas informações para se compreender o que foi a 2ª Guerra Mundial.  

b) detalhes das perseguições sofridas pelos judeus na Alemanha, durante a 1ª Guerra Mundial.  

c) ideias falsas, pois os alemães não podiam abrir mão do dinheiro que os judeus gastavam em 

locais como cinemas e teatros.  

d) aspectos importantes para nossa compreensão acerca das perseguições sofridas pelos judeus, 

desde a 2ª Guerra Mundial até os anos de 1960, com o fim do apartheid. 

e) a importância desse diário como documento histórico que registrou, para a posteridade, a 

perseguição sofrida pelos judeus durante a 2ª Guerra Mundial. 
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9. Telefonista  

[...] A profissão que empregou milhares de mulheres no Brasil durante a primeira metade do século XX 

surgiu nos Estados Unidos em 1876; no início eram homens que faziam a conexão para as conversas 

[...] Depois a função passou a ser predominantemente feminina. Além de terem a voz suave, facilmente 

reconhecível nas chamadas ainda cheias de ruídos, as damas eram consideradas mais educadas e 

“faladoras”. [...] Num momento em que a mulher começava a entrar no mercado de trabalho, ser 

telefonista não trazia muitos problemas em casa, já que o expediente tinha horário fixo e a tarefa era 

executada em espaço fechado, junto a outras moças. Durante a segunda guerra (1939-1945), 

telefonistas do mundo inteiro trabalharam dia e noite para transmitir recados urgentes, que poderiam 

salvar vidas.  

(MELO, Alice. Havia Vagas: telefonista. Série profissões. Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 8, nº86, 2012.p.74).  

 

No contexto da Segunda Guerra Mundial (1939- 1945), no que tange ao impacto provocado pelas 

mudanças introduzidas nos meios de comunicação, o texto revela que:  

a) o processo de estabelecimento de novas formas de organização de trabalho foi marcado por 

contratos sociais que mantiveram as mulheres em funções que não exigiam formação nem 

especialização técnica, pois deste modo elas eram mantidas em ambientes fechados e 

controladas pelos homens, transformando o ambiente de trabalho numa extensão do ambiente 

doméstico.  

b) as exigências técnicas para os profissionais da comunicação e das repartições públicas 

obrigaram os trabalhadores a se especializarem em funções que aos poucos se tornaram 

específicas para as mulheres, pois se tratavam de trabalhos mais delicados que demandavam 

paciência e atenção, habilidades ligadas à natureza da mulher, que já as desenvolvia no ambiente 

doméstico.  

c) as mudanças na comunicação foram acompanhadas pelas transformações no comportamento 

das mulheres, que a partir da fundação das companhias de telefonia e da valorização das 

secretárias de administração pública, foram deslocadas de funções antes exercidas pelos 

homens em fábricas de tecelagem para os trabalhos predominantemente femininos como de 

datilógrafa e de telefonista.  

d) as companhias de telefonia agregaram valores culturais historicamente atribuídos à mulher ao 

perfil do trabalhador da comunicação, como “a voz suave, facilmente reconhecível”, e 

enquadraram o exercício da função nos papéis e lugares de gênero definidos pela tradição 

patriarcal, a saber, que “a tarefa era executada em espaço fechado, junto a outras moças”, para 

não trazer muitos problemas domésticos.  

e) as mulheres foram sendo admitidas no mercado de trabalho durante a segunda guerra mundial, 

especialmente nos serviços de comunicação, telefonia e redação de jornais, por motivos 

atribuídos à natureza feminina, razão pela qual as funções antes exercidas por homens em 

lugares públicos e abertos tornaram-se majoritariamente femininas transferindo-se para lugares 

fechados e privados, garantindo o bom desempenho da função. 
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10.  Em 24 de abril de 1945, as tropas soviéticas cercaram Berlim. Hitler, que se refugiava numa fortaleza 

– o bunker – cometeu suicídio no dia 30 de abril. Em 2 de maio, Berlim capitulou e as tropas alemães 

renderam-se aos aliados. 

O texto acima retrata o final da Segunda Guerra Mundial, um trágico acontecimento que marcou 

profundamente a história dos povos no século XX. Sobre a Segunda Guerra Mundial e suas 

consequências, assinale a alternativa correta.  

a) O conflito teve início em 1º de setembro de 1939, quando as tropas nazistas invadiram a Inglaterra.  

b) A Segunda Guerra Mundial foi a expressão da luta entre as democracias ocidentais e o socialismo 

soviético.  

c) Após a Guerra, em 1945, foi criada a ONU, organismo voltado para promover a paz mundial.  

d) A Alemanha derrotada teve seu território dividido entre norte-americanos e franceses, situação que 

perdura até os dias atuais.  

e) Entre as consequências imediatas da Guerra está a derrocada da hegemonia econômica e bélica 

dos Estados Unidos 
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Gabarito 

 

1. A 

As destruições causadas pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki foi um ataque sem proporções não 

deixando nenhuma chance para a continuidade na guerra.  

 

2. E 

A disputa de interesses entre os blocos socialistas e capitalistas provocou uma enorme instabilidade 

na África e Ásia em seus processos de libertação colonial.  

 

3. E 

Apesar de ter derrotado o eixo o mundo não estava em paz, com o surgimento de duas potências 

mundiais e suas disputas por áreas de influência jogaram o mundo a beira da destruição nuclear. 

 

4. D 

Como a crise citada o mundo se viu perto da destruição completa ou de uma nova guerra de proporções 

mundiais no melhor dos cenários, como na Crise dos Mísseis de Cuba em 1962. 

 

5. E 

O acordo tendia a dominar a Alemanha até que a guerra e a ideologia nazista fossem superadas pela 

população, no fim da década de 1940 nascem a Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental.  

 

6. A  

O acordo citado foi um passo adiante na integração internacional dos mercados e da economia em geral, 

como sempre, a relação é benéfica para uns, mas nem tanto para outros. 

 

7. A 

 Durante a guerra diversos cidadãos ou eram forçados ou colaboravam por serem antissemitas, assim 

o primeiro ministro pediu desculpa pela colaboração no genocídio nazista. 

 

8. E 

Os documentos históricos podem vir de diversas fontes, o diário de Anne Frank é um exemplo de um 

relato histórico de uma fonte não-governamental e foi importantíssimo para a reconstrução de um 

passado doloroso. 

 

9. D 

 Como tudo na sociedade até aquele período foi feito de acordo com a lógica patriarcal, com a 

participação das mulheres em outros postos tradicionalmente ocupados por homens durante a 

Segunda Guerra, esses paradigmas começam a serem quebrados. 

 

10. C 

A criação da ONU conseguiu, apesar da instabilidade política mundial, manter uma relativa paz entre as 

grandes potências mundiais o que evitou um conflito das proporções dos anteriores.  
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Carlos Drummond de Andrade 
Quer ver esse material pelo Dex? clique aqui. 

 

Resumo 

 

Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, no ano de 1902. Passou a infância nas 

fazendas de sua família, que foi exploradora da região. Após realizar o curso universitário em Belo Horizonte 

(se formou em farmácia), começou a participar dos eventos culturais modernistas. Co-fundador de “A Revista”, 

importante canal de divulgação do Modernismo de Minas Gerais, em 1930 publicou “Alguma Poesia”, que , 

com “Brejo das Almas” (1934), seu segundo livro, melhor realizou a integração entre a poesia de 1922 e a de 

1930. Em 1933, passou a morar no Rio de Janeiro, onde trabalhou como funcionário público e escreveu 

diariamente para jornais, ao longo de 50 anos. Nesta cidade, veio a falecer em 1987, aos 85 anos.  

 

 

Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/9/99/Carlos-drummond-de-andrade.jpg 

 

Considerado a mais viva expressão da unidade entre a geração de 1922 e a de 1930, Carlos Drummond 

de Andrade começou escrevendo sobre temas cotidianos, em linguagem coloquial e concisa, no estilo dos 

poemas-piadas que iniciaram o Modernismo. 

Desde “Alguma Poesia” (1930), a primeira obra publicada, sua travessia poética pode ser vista a partir 

de um impasse entre o homem e o mundo, a realidade interior e a realidade exterior. Na condição de homem, 

de início sente-se um gauche - um desajeitado - e expressa sua inadequação ironicamente, com um humor 

que lembra o “orgulho mineiro”, a sobriedade que não deixa o coração transbordar, embora o sinta “maior que 

o mundo”. 

Diante do impasse homem-mundo, a poesia de Carlos Drummond de Andrade primeiro tende a se 

concentrar no homem, sem jamais optar pelo lirismo escapista. Contra ele, o poeta lança mão de suas armas 

bem conhecidas: a ironia sarcástica, o humor que não faz rir.  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-carlos-drummond-de-andrade/explicacao/1
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A consciência da solidão e da falta de opções marca a segunda fase da travessia poética de Drummond: 

o coração, que se julgava maior que o mundo, iguala-se a ele; ambos se equivalem, porque para o poeta a 

“rima”, isto é, a mera capacidade de criar poesia, não se confunde com a solução.  

É preciso unir poesia e vida, “re-unir” o homem e o mundo, o sonho e a realidade, sem deixar de perceber 

“a pedra no meio do caminho”. Esse constitui o desafio maior do poeta, que jamais deixa de ser poeta.  

A maturidade humana e poética de Carlos Drummond de Andrade, que corresponde à terceira fase de 

sua poesia - a do reconhecimento de que o “coração [é] menos que o mundo” - explode em “A rosa do povo”, 

de 1945, ano em que termina a Segunda Guerra Mundial.  

Além da poesia de temas cotidianos, dos poemas-piadas e itabiranos, e também da poesia social - por 

alguns denominada poesia pública, ideológica - destacam-se na obra de Drummond mais dois tipos de 

experiência poética: a poesia filosófica, mitopoética, metafísica e a poesia de mergulho no universo da 

linguagem. 

 
Disponível em: http://mileumaletras2.zip.net/images/estatua_copacabana.jpg 

 

Textos de Apoio 

 

TEXTO 1 

No Meio do Caminho 

 

No meio do caminho tinha uma pedra  

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra.  

 

 

http://mileumaletras2.zip.net/images/estatua_copacabana.jpg
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TEXTO 2 

Cota Zero 

 

Stop. 

A vida parou 

ou foi o automóvel? 

 

 

TEXTO 3 

Cidadezinha qualquer 

 

Casas entre bananeiras  

mulheres entre laranjeiras  

pomar amor cantar. 

 

Um homem vai devagar.  

Um cachorro vai devagar.  

Um burro vai devagar.  

Devagar... as janelas olham. 

 

Eta vida besta, meu Deus.  

 

 

TEXTO 4  

Quadrilha 

 

João amava Teresa que amava Raimundo 

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 

João foi para o Estados Unidos, Teresa para o convento, 

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história. 
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TEXTO 5 

Congresso Internacional do Medo 

Provisoriamente não cantaremos o amor, 

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 

não cantaremos o ódio, porque este não existe, 

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, 

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, 

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. 

Depois morreremos de medo 

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. 

 

TEXTO 6 

Os Ombros Suportam o Mundo 

 

Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus.  

Tempo de absoluta depuração. 

Tempo em que não se diz mais: meu amor. 

Porque o amor resultou inútil. 

E os olhos não choram. 

E as mãos tecem apenas o rude trabalho. 

E o coração está seco.  

Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. 

Ficaste sozinho, a luz apagou-se, 

mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. 

És todo certeza, já não sabes sofrer. 

E nada esperas de teus amigos.  

Pouco importa venha a velhice, que é a velhice? 

Teus ombros suportam o mundo 

e ele não pesa mais que a mão de uma criança. 

As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios 

provam apenas que a vida prossegue 

e nem todos se libertaram ainda. 

Alguns, achando bárbaro o espetáculo 

prefeririam (os delicados) morrer. 

Chegou um tempo em que não adianta morrer. 

Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. 

A vida apenas, sem mistificação. 
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TEXTO 7 

A noite dissolve os homens 

 

A noite desceu. Que noite! 

Já não enxergo meus irmãos. 

E nem tão pouco os rumores que outrora me perturbavam. 

A noite desceu.  

Nas casas, nas ruas onde se combate, 

nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. 

A noite caiu. Tremenda, sem esperança... 

Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. 

E o amor não abre caminho na noite. 

A noite é mortal, completa, sem reticências, 

a noite dissolve os homens, diz que é inútil sofrer, 

a noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes! nas suas fardas. 

A noite anoiteceu tudo... O mundo não tem remédio... 

Os suicidas tinham razão. 

Aurora, entretanto eu te diviso, 

ainda tímida, inexperiente das luzes que vais ascender 

e dos bens que repartirás com todos os homens. 

Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações,  

adivinho-te que sobes, 

vapor róseo, expulsando a treva noturna. 

O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos, 

teus dedos frios, que ainda se não modelaram mas que avançam na escuridão 

como um sinal verde e peremptório. 

Minha fadiga encontrará em ti o seu termo, 

minha carne estremece na certeza de tua vinda. 

O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam, 

os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio... 

Havemos de amanhecer. 

O mundo se tinge com as tintas da antemanhã 

e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, aurora. 
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TEXTO 8 

A Flor e a Náusea 

 
Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. 

Melancolias, mercadorias, espreitam-me. 

Devo seguir até o enjoo? 

Posso, sem armas, revoltar-me? 

Olhos sujos no relógio da torre: 

Não, o tempo não chegou de completa justiça. 

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. 

O tempo pobre, o poeta pobre 

fundem-se no mesmo impasse. 

Em vão me tento explicar, os muros são surdos. 

Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 

O sol consola os doentes e não os renova. 

As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 

Vomitar este tédio sobre a cidade. 

Quarenta anos e nenhum problema 

resolvido, sequer colocado. 

Nenhuma carta escrita nem recebida. 

Todos os homens voltam para casa. 

Estão menos livres mas levam jornais 

e soletram o mundo, sabendo que o perdem. 

Crimes da terra, como perdoá-los? 

Tomei parte em muitos, outros escondi. 

Alguns achei belos, foram publicados. 

Crimes suaves, que ajudam a viver. 

Ração diária de erro, distribuída em casa. 

Os ferozes padeiros do mal. 

Os ferozes leiteiros do mal. 

Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. 

Ao menino de 1918 chamavam anarquista. 

Porém meu ódio é o melhor de mim. 

Com ele me salvo 

e dou a poucos uma esperança mínima. 

Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 

e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 
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TEXTO 9 

Nosso Tempo 

 

I 

Esse é tempo de partido, 

tempo de homens partidos. 

Em vão percorremos volumes, 

viajamos e nos colorimos. 

A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. 

Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos. 

As leis não bastam. Os lírios não nascem 

da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se 

na pedra. 

Visito os fatos, não te encontro. 

Onde te ocultas, precária síntese, 

penhor de meu sono, luz 

dormindo acesa na varanda? 

Miúdas certezas de empréstimos, nenhum beijo 

sobe ao ombro para contar-me 

a cidade dos homens completos. 

Calo-me, espero, decifro. 

As coisas talvez melhorem. 

São tão fortes as coisas! 

Mas eu não sou as coisas e me revolto. 

Tenho palavras em mim buscando canal, 

são roucas e duras, 

irritadas, enérgicas, 

comprimidas há tanto tempo, 

perderam o sentido, apenas querem explodir. 
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TEXTO 10 

Morte do Leiteiro 

 

Há pouco leite no país, 

é preciso entregá-lo cedo. 

Há muita sede no país, 

é preciso entregá-lo cedo. 

Há no país uma legenda, 

que ladrão se mata com tiro. 

 

Então o moço que é leiteiro 

de madrugada com sua lata 

sai correndo e distribuindo 

leite bom para gente ruim. 

Sua lata, suas garrafas 

e seus sapatos de borracha 

vão dizendo aos homens no 

sono 

que alguém acordou cedinho 

e veio do último subúrbio 

trazer o leite mais frio 

e mais alvo da melhor vaca 

para todos criarem força 

na luta brava da cidade. 

 

Na mão a garrafa branca 

não tem tempo de dizer 

as coisas que lhe atribuo 

nem o moço leiteiro ignaro. 

morador na Rua Namur, 

empregado no entreposto 

Com 21 anos de idade, 

sabe lá o que seja impulso 

de humana compreensão. 

 

 

E já que tem pressa, o corpo 

vai deixando à beira das casas 

uma apenas mercadoria. 

 

E como a porta dos fundos 

também escondesse gente 

que aspira ao pouco de leite 

disponível em nosso tempo, 

avancemos por esse beco, 

peguemos o corredor, 

depositemos o litro… 

Sem fazer barulho, é claro, 

que barulho nada resolve. 

 

Meu leiteiro tão sutil 

de passo maneiro e leve, 

antes desliza que marcha. 

É certo que algum rumor 

sempre se faz: passo errado, 

vaso de flor no caminho, 

cão latindo por princípio, 

ou um gato quizilento. 

E há sempre um senhor que 

acorda, 

resmunga e torna a dormir. 

 

Mas este entrou em pânico 

(ladrões infestam o bairro), 

não quis saber de mais nada. 

O revólver da gaveta 

saltou para sua mão. 

Ladrão? se pega com tiro. 

 

 

 

Os tiros na madrugada 

liquidaram meu leiteiro. 

Se era noivo, se era virgem, 

se era alegre, se era bom, 

não sei, 

é tarde para saber. 

 

Mas o homem perdeu o sono 

de todo, e foge pra rua. 

Meu Deus, matei um inocente. 

Bala que mata gatuno 

também serve pra furtar 

a vida de nosso irmão. 

Quem quiser que chame 

médico, 

polícia não bota a mão 

neste filho de meu pai. 

Está salva a propriedade. 

A noite geral prossegue, 

a manhã custa a chegar, 

mas o leiteiro 

estatelado, ao relento, 

perdeu a pressa que tinha. 

 

Da garrafa estilhaçada. 

no ladrilho já sereno 

escorre uma coisa espessa 

que é leite, sangue… não sei 

Por entre objetos confusos, 

mal redimidos da noite, 

duas cores se procuram, 

suavemente se tocam, 

amorosamente se enlaçam, 

formando um terceiro tom 

a que chamamos aurora. 
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TEXTO 11 

Um boi vê os homens 

Tão delicados (mais que um arbusto) e correm e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos de 

alguma coisa. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves, 

por vezes. 

Ah, espantosamente graves, até sinistros. 

Coitados, dir-se-ia que não escutam nem o canto do ar nem os segredos do feno, 

como também parecem não enxergar o que é visível 

e comum a cada um de nós, no espaço. 

E ficam tristes e no rasto da tristeza chegam à crueldade. 

Toda a expressão deles mora nos olhos - 

e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. 

Nada nos pêlos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha, e que secura e 

que reentrâncias e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias. 

Têm, talvez, certa graça melancólica (um minuto) e com isto se fazem 

perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons 

absurdos e agônicos: desejo, amor, ciúme 

(que sabemos nós), sons que se despedaçam e tombam no campo 

como pedras aflitas e queimam a erva e a água, 

e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade.
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TEXTO 12 

Boitempo 

 

Entardece na roça 

de modo diferente. 

A sombra vem nos cascos, 

no mugido da vaca 

separada da cria. 

O gado é que anoitece 

e na luz que a vidraça 

da casa fazendeira 

derrama no curral 

surge multiplicada 

sua estátua de sal, 

escultura da noite. 

Os chifres delimitam 

o sono privativo 

de cada rês e tecem 

de curva em curva a ilha 

do sono universal. 

No gado é que dormimos 

e nele que acordamos. 

Amanhece na roça 

de modo diferente. 

A luz chega no leite, 

morno esguicho das tetas 

e o dia é um pasto azul 

que o gado reconquista. 
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TEXTO 13 

O frívolo cronista 

 

Um leitor de Mato Grosso do Norte (sic) escreve deplorando a frivolidade que é marca registrada desta coluna. 

Hoje não estou para brincadeira, e retruco-lhe nada menos que com a palavra de um sábio antigo, reproduzida 

por Goethe em Italianische Reisen. Vai o título em alemão, para maior força do enunciado. Os que não 

sabemos alemão temos o maior respeito por essa língua. A frase é esta, em português trivial: "Quem não se 

sentir com tutano suficiente para o necessário e útil, que se reserve em boa hora para o desnecessário e inútil". 

É o que faço, respaldado pela sentença de um mestre, endossada por outro. 

E vou mais longe. O inútil tem sua forma particular de utilidade. É a pausa, o descanso, o refrigério, no 

desmedido afã de racionalizar todos os atos de nossa vida (e a do próximo) sob o critério exclusivo de 

eficiência, produtividade, rentabilidade e tal e coisa. Tão compensatória é essa pausa que o inútil acaba por 

se tornar da maior utilidade, exagero que não hesito em combater, como nocivo ao equilíbrio moral. Não 

devemos cultivar o ócio ou a frivolidade como valores utilitários de contrapeso, mas pelo simples e puro 

deleite de fruí-los também como expressões de vida. 

No caso mínimo da crônica, o auto-reconhecimento da minha ineficácia social de cronista deixa-me 

perfeitamente tranqüilo. O jornal não me chamou para esclarecer problemas, orientar leitores, advertir 

governantes, pressionar o Poder Legislativo, ditar normas aos senhores do mundo. O jornal sabia-me 

incompetente para o desempenho destas altas missões. Contratou-me, e não vejo erro nisto, por minha 

incompetência e desembaraço em exercê-la. 

De fato, tenho certa prática em frivoleiras matutinas, a serem consumidas com o primeiro café. Este café 

costuma ser amargo, pois sobre ele desabam todas as aflições do mundo, em 54 páginas ou mais. É preciso 

que no meio dessa catadupa de desastres venha de roldão alguma coisa insignificante em si, mas que adquira 

significado pelo contraste com a monstruosidade dos desastres. Pode ser um pé de chinelo, uma pétala de 

flor, duas conchinhas da praia, o salto de um gafanhoto, uma caricatura, o rebolado da corista, o assobio do 

rapaz da lavanderia. Pode ser um verso, que não seja épico ; uma citação literária, isenta de pedantismo ou 

fingindo de pedante, mas brincando com a erudição; uma receita de doce incomível, em que figurem cantabiles 

de Haydn misturados com aletria e orvalho da floresta da Tijuca. Pode ser tanta coisa ! Sem dosagem certa. 

Nunca porém em doses cavalares. Respeitemos e amemos esse nobre animal, evitando o excesso de graça. 

Até a frivolidade carece ter medida, linha sutil que medeia entre o sorriso e o tédio pelo excesso de tintas ou 

pela repetição do efeito. 

Não pretendo fazer aqui a apologia do cronista, em proveito próprio. Reivindico apenas o seu direito ao espaço 

descompromissado, onde o jogo não visa ao triunfo, à reputação, à medalha; o jogo esgota-se em si, para 

recomeçar no dia seguinte, sem obrigação de seqüência. A informação apurada, correta, a análise de 

fenômenos sociais, a avaliação crítica, tarefas essenciais do jornal digno deste nome, não invalidam a 

presença de um canto de página que tem alguma coisa de ilha visitável, sem acomodações de residência. 

Como você tem em sua casa um cômodo ou parte de cômodo, ou simplesmente gaveta, ou menos ainda, caixa 

de plástico ou papelão, onde guarda pequeninas coisas sem utilidade aparente, mas em que os dedos e os 

olhos gostam de reparar de vez em quando: os nadas de uma existência atulhada de objetos imprescindíveis 

e, ao cabo, indiferentes, quando não fatigantes. 

Meu leitor (ou ex-leitor) mato-grossense-do-norte (sic), não me queira mal porque não alimento a sua fome 

de conceitos graves, eu que me cansei de gravidade, espontânea ou imposta, e pratico o meu número sem 

pretensão de contribuir para o restauro do mundo. O sábio citado por Goethe me justifica, absolve e até premia. 

Eu disse no começo que não estou para brincadeira? Mentira; foi outra frivolidade. Ciao. 
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Exercícios 

 

1. Sobre Carlos Drummond de Andrade, é correto afirmar: 

a) Escritor cuja obra pertence à segunda geração modernista, quatro fases podem ser identificadas 

em sua obra: fase gauche, fase social, a fase do “não” e a fase da memória. 

b) Sua obra está inserida na segunda geração modernista e sua principal característica é a poesia 

surrealista inspirada no cristianismo e no experimentalismo linguístico. 

c) Sua poesia denuncia a condição de exploração e marginalização dos negros em nosso país e 

também apresenta grande enfoque nos temas religiosos. 

d) Um dos grandes nomes da poesia da segunda geração modernista, sua obra é marcada pela 

preocupação religiosa e pela angústia existencial diante da condição humana. 

 
 

2. Fazendeiro de cana 
 
Minha terra tem palmeiras? Não. 

Minha terra tem engenhocas de rapadura e cachaça 

e açúcar marrom, tiquinho, para o gasto. 

[...] 

Tem cana caiana e cana crioula, 

cana-pitu, cana rajada, cana-do-governo 

e muitas outras canas de garapas, 

e bagaço para os porcos em assembleia grunhidora 

diante da moenda 

movida gravemente pela junta de bois 

de sólida tristeza e resignação. 

As fazendas misturam dor e consolo 

em caldo verde-garrafa 

e sessenta mil-réis de imposto fazendeiro. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Assinale a alternativa incorreta: 

Carlos Drummond de Andrade, neste poema, valendo-se das linguagens desenvolvidas pelo 

Modernismo: 

a) retoma a linguagem do poema romântico, de maneira simétrica e linear, apontando a ideologia 

nele subjacente. 

b) retoma parodisticamente um importante poema do Romantismo brasileiro. 

c) faz, em relação ao romântico, uma ruptura ao nível da consciência e ao nível da linguagem. 

d) satiriza o sentimento ufanista, comum aos poetas românticos. 

e) desmistifica a visão ingênua dos românticos, operando uma leitura crítica da realidade. 
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3. Verbo ser 
 
QUE VAI SER quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um 

nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a 

gente só principia a ser quando cresce? É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? Ser: pronunciado tão 

depressa, e cabe tantas coisas? Repito: ser, ser, ser. Er. R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado 

a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo. 

Sem ser. Esquecer. 
ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992.  

 

A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra em 

questões existenciais que têm origem 

a) no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. 

b) na aceitação das imposições da sociedade seguindo a influência de outros. 

c) na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e culturas familiares. 

d) no anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados. 

e) na certeza da exclusão, revelada pela indiferença de seus pares. 
 

4.   

 
 

O poema narra uma cena comum na ficção científica: o encontro de um ser humano com um marciano. 

Entretanto, o poeta dá à cena um caráter inesperado, resultante de um procedimento de construção 

poética que consiste na combinação de elementos distintos. 

Em ‘Science Fiction”, esses elementos distintos são: 

a) inclusão de frase interrogativa - menção ao cenário da rua 

b) ênfase na temática existencial - presença do personagem extraterrestre 

c) postura indagadora do eu poético - ocorrência de um desfecho imprevisível 

d) interlocução no interior do poema - desaparecimento fantasioso do alienígena 
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Leia o texto a seguir e responda às questões 5 e 6: 

 

Igual Desigual 
 
Eu desconfiava:  

todas as histórias em quadrinho são iguais.  

Todos os filmes norte-americanos são iguais.  

Todos os filmes de todos os países são iguais.  

Todos os best-sellers são iguais  

Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são  

iguais.  

Todos os partidos políticos  

são iguais.  

Todas as mulheres que andam na moda  

são iguais.  

Todos os sonetos, gazéis, virelais, sextinas e rondós são iguais  

e todos, todos  

os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais.  

 

Todas as guerras do mundo são iguais.  

Todas as fomes são iguais.  

Todos os amores, iguais iguais iguais.  

Iguais todos os rompimentos.  

A morte é igualíssima.  

Todas as criações da natureza são iguais.  

Todas as acções, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais.  

Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou  

                                                                                [coisa.  

Ninguém é igual a ninguém.  

Todo o ser humano é um estranho  

ímpar.  
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

5. O poema de Carlos Drummond de Andrade se caracteriza por uma repetição considerada estilística, 

porque é claramente feita para produzir um sentido. 

Pode-se dizer que a repetição da expressão “são iguais”  é empregada para reforçar o sentido de: 

a) afirmação da igualdade no mundo de hoje 

b) subversão da igualdade pelo raciocínio lógico 

c) valorização da igualdade das experiências vividas 

d) constatação da igualdade entre fenômenos diversos 
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6. Todos os amores, iguais iguais iguais. (v. 19) 
A intensificação da repetição do termo iguais no mesmo verso, relacionado a amores, enfatiza 

determinada crítica que o poeta pretende fazer. 

A crítica de Drummond se dirige às relações amorosas, no que diz respeito ao seguinte aspecto: 

a) exagero 

b) padronização 

c) desvalorização 

d) superficialidade 

 
 

7. Infância 
 
Meu pai montava a cavalo, ia para o 

campo. 

Minha mãe ficava sentada cosendo. 

Meu irmão pequeno dormia. 

Eu sozinho menino entre mangueiras 

lia a história de Robinson Crusoé 

comprida história que não acaba mais. 

 

No meio-dia branco de luz uma voz que 

aprendeu 

a ninar nos longes da senzala - e nunca se 

esqueceu 

chamava para o café. 

Café preto que nem a preta velha 

café gostoso 

café bom. 

 

Minha mãe ficava sentada cosendo 

olhando para mim: 

- Psiu... Não acorde o menino. 

Para o berço onde pousou um mosquito. 

E dava um suspiro... que fundo! 

 

Lá longe meu pai campeava 

no mato sem fim da fazenda. 

E eu não sabia que minha história 

era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

 

“No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu 

a ninar nos longes da senzala –  e nunca se esqueceu 

chamava para o café. 

Café preto que nem a preta velha 

café gostoso 

café bom.” (v. 7-12) 

 

Identifique, na estrofe acima, dois traços característicos da estética modernista, um relacionado à 

linguagem e outro à forma do poema. 

a) Linguagem coloquial e aproximação ao ritmo da prosa.  

b) Linguagem erudita e versos brancos.  

c) Linguagem informal e poema de forma fixa. 

d) Linguagem coloquial e ausência de pontuação.  
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8. Cidadezinha Qualquer 
 
Casas entre bananeiras 

mulheres entre laranjeiras 

pomar amor cantar. 

Um homem vai devagar. 

Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 

Devagar... as janelas olham. 

Eta vida besta, meu Deus. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Todas as características modernistas citadas abaixo podem ser identificadas no poema de 

Drummond, exceto: 

a) Reaproveitamento do popular e do coloquial, uso de uma linguagem simples, fácil, próxima da 

expressão oral. 

b) Concepção do poético como um texto aberto; um discurso que oferece multiplicidade de sentidos 

e interpretações. 

c) Crítica ao mundo rural, ao universo primitivo, distante do progresso, da civilização mecânica e 

industrial. 

d) Exploração do imprevisível, do inesperado; o corte brusco, a fragmentação de ideias possibilita o 

surgimento do humor. 

e) Interesse pelo homem comum, ordem social e pela vida cotidiana. 
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9. Aula de português 
 
A linguagem 

na ponta 

da língua tão fácil de falar 

e de entender. 

 

A linguagem 

na superfície estrelada de letras, 

sabe lá o que quer dizer? 

 

Professor Carlos Gois, ele é quem sabe, 

e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 

 

Figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-

me. 

 

Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a priminha. 

 

O português são dois; o outro, mistério. 

 
Carlos Drummond de Andrade. Esquecer para 

lembrar. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. 

  

Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação de 

usos da linguagem em: 

a) situações formais e informais. 

b) diferentes regiões do país. 

c) escolas literárias distintas. 

d) textos técnicos e poéticos. 

e) diferentes épocas. 
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10. Os ombros suportam o mundo  
 
Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus. 
Tempo de absoluta depuração. 
Tempo em que não se diz mais: meu amor. 
Porque o amor resultou inútil. 
E os olhos não choram. 
E as mãos tecem apenas o rude trabalho. 
E o coração está seco. 
 
Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. 
Ficaste sozinho, a luz apagou-se, 
mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. 
És todo certeza, já não sabes sofrer. 
E nada esperas de teus amigos. 
 
Pouco importa venha a velhice, que é a velhice? 
Teus ombros suportam o mundo 
e ele não pesa mais que a mão de uma criança. 
As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios 
provam apenas que a vida prossegue 
e nem todos se libertaram ainda. 
Alguns, achando bárbaro o espetáculo 
prefeririam (os delicados) morrer. 
Chegou um tempo em que não adianta morrer. 
Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. 
A vida apenas, sem mistificação. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond. Obras completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1967. 

 
Entre as características da obra de Carlos Drummond de Andrade, a que está presente nesse poema é 
a: 

a) valorização do cotidiano e das raízes culturais brasileiras.  

b) nostalgia da vida provinciana relacionada à terra natal.  

c) denúncia constante da monotonia observada no dia a dia.  

d) esperança na sobrevivência do sentimento amoroso.  

e) manifestação de cansaço diante dos problemas da vida.  
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Gabarito 

 

1. A 

A obra de Drummond não é marcada pela religiosidade ou relação com o cristianismo. Além disso, o 

poeta que denunciava a condição de exploração dos negros no país era Castro Alves, conhecido como 

“poeta dos escravos” no Romantismo brasileiro. 

 

2. A 

Não há características românticas no poema, apenas há uma intertextualidade em forma de 

releitura/paráfrase da “Canção do Exílio”, texto característico do Romantismo.  

 

3. A 

No texto de Drummond, há conflito entre o que é realmente “ser”. Assim, o autor destaca marcas de 

incerteza e insegurança e contraste entre o ter e o ser. 

 

4. B 

O elemento “alienígena” dá o toque inesperado ao texto, já que o conflito interno e existencial é 

engatilhado pela reação do marciano ao homem. 

 

5. D 

Elemento comparativo que exalta a semelhança entre as experiências vividas. 

  

6. B 

Todos os amores se repetem, são imutáveis, sempre os mesmos. 

 

7. A 

O poema "Infância" é construído segundo os princípios da estética modernista - estética norteada pelo 

grande desejo de expressão livre. A linguagem do poema é coloquial, com utilização de frases nominais, 

bem como ausência de pontuação; quanto à forma do poema, os versos são livres e a poesia aproxima-

se do ritmo da prosa. Todos esses traços confirmam a liberdade de criação e expressão da estética 

modernista. 

 

8. C 

A alternativa se sustenta por não aparecer em nenhum momento na temática do texto.  

 

9. A 

O título do poema já deixa abertura para a interpretação de que observaremos ocorrências coloquiais e 

formais. 

 

10. E 

Em “ombros suportam o mundo”, o eu lírico está prostrado diante da situação vivida, e nada lhe resta, 

como se verifica em “Chegou um tempo em que não adianta morrer. / Chegou um tempo em que a vida 

é uma ordem. / A vida apenas, sem mistificação.” 
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Exercícios sobre Análise Combinatória 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Exercícios 

 

1. Seis times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez contra cada 

adversário. A regra de pontuação consistia em marcar 0 ponto para o time perdedor, 3 pontos para o 

vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. A tabela mostra a pontuação final do torneio. 

 

 

 

O número de empates nesse torneio foi igual a: 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

 

 

2. O número de ternos (x, y, z)  de números inteiros positivos, maiores do que cinco, que cumprem a 

condição x y z 30+ + =  é  

a)  71.     

b)  91.     

c) 61.     

d) 81.     

 

 

3. O número de triângulos que podem ser formados unindo o vértice A  a dois dos demais vértices do 
paralelepípedo é 

 
a) 15     

b) 18     

c) 21     

d) 24     

e) 27   

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-exercicios-sobre-analise-combinatoria
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4. A bandeira a seguir está dividida em 4  regiões. Cada região deverá ser pintada com uma cor, e regiões 

que fazem fronteira devem ser pintadas com cores diferentes. 

 

 

 

Sabendo que dispomos de 6  cores, de quantas maneiras distintas podemos pintar essa bandeira?  

a) 20.     

b) 24.     

c) 120.     

d) 600.     

e) 720.     

  

 

5. Em um programa de televisão que revela novos talentos para a música, cada candidato faz uma breve 

apresentação para os 4 jurados que, inicialmente, ficam de costas, apenas ouvindo. Durante a 

apresentação, todos os jurados que gostarem da voz daquele candidato viram-se para ele. Se pelo 

menos um jurado se virar, o candidato é selecionado. Em certa edição do programa, n  candidatos 

tiveram pelo menos um dos 4 jurados se virando durante sua apresentação. O conjunto de todos os 

jurados que se viraram, porém, nunca foi o mesmo para dois quaisquer desses n  candidatos. Dessa 

forma, n  pode valer, no máximo,  

a) 4.     

b) 6.     

c) 12.     

d) 15.     

e) 24.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

Matemática 
 

6. Observe a tirinha abaixo: 
 

 

Passando por uma sorveteria, Magali resolve parar e pedir uma casquinha. Na sorveteria, há 6  

sabores diferentes de sorvete e 3  é o número máximo de bolas por casquinha, sendo sempre uma de 

cada sabor.  O número de formas diferentes com que Magali poderá pedir essa casquinha é igual a  

a) 20.     

b) 41.     

c) 120.     

d) 35.     

   

7. Como prêmio pela vitória em uma competição, serão distribuídas 12  moedas de ouro idênticas entre 

as três pessoas da equipe vencedora, e cada uma deverá receber, pelo menos, duas moedas. O número 

de maneiras distintas de efetuarmos essa distribuição é  

a) 12.     

b) 28.     

c) 38.     

d) 40.     

e) 120.     

 

 

8. Em uma sala estão presentes n  pessoas, com n 3.  Pelo menos uma pessoa da sala não trocou 

aperto de mão com todos os presentes na sala, e os demais presentes trocaram apertos de mão entre 

si, e um único aperto por dupla de pessoas. Nessas condições, o número máximo de apertos trocados 

pelas n  pessoas é igual a  

a)  
2n 3n 2

2

+ −
    

b)  
2n n 2

2

− +
    

c) 
2n 2n 2

2

+ −
    

d)  
2n 3n 2

2

− +
    

e) 
2n n 2

2

− −
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9. Um fotógrafo foi contratado para tirar fotos de uma família composta por pai, mãe e quatro filhos. 

Organizou as pessoas lado a lado e colocou os filhos entre os pais. Mantida essa configuração, o 

número de formas em que poderão se posicionar para a foto é  

a) 4     

b) 6     

c) 24     

d) 36     

e) 48     

 
 
10. Numa cidade, cinco escolas de samba (I, II, III, IV e V) participaram do desfile de Carnaval. Quatro 

quesitos são julgados, cada um por dois jurados, que podem atribuir somente uma dentre as notas 

6, 7, 8, 9  ou 10.  A campeã será a escola que obtiver mais pontuação na soma de todas as notas 

emitidas. Em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuídas pelos 

jurados no quesito Enredo e Harmonia. A tabela mostra as notas do desfile desse ano no momento 

em que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito Bateria. 

 

Quesitos 
1. Fantasia 

e Alegoria 

2. Evolução 

e Conjunto 

3. Enredo e 

Harmonia 
4. Bateria 

Total 

Jurado A B A B A B A B 

Escola I 6  7  8  8  9  9  8   55  

Escola II 9  8  10  9  10  10  10   66  

Escola III 8  8  7  8  6  7  6   50  

Escola IV 9  10  10  10  9  10  10   68  

Escola V 8  7  9  8  6  8  8   54  

 

Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito Bateria 

tornariam campeã a Escola II?  

a) 21     

b) 90     

c) 750     

d) 1.250     

e) 3.125     

 

 

 



 
 

 

 

5 

Matemática 
 

Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. B 

Tomando x a 6,= +  y b 6= +  e z c 6,= +  com a, b, c ,  vem 

x y z 30 a b c 12.+ + =  + + =  

Logo, queremos calcular o número de soluções inteiras e não negativas da equação acima. Tal resultado 

é dado pelo número de combinações completas de 3  objetos tomados 12  a 12,  ou seja, 

12
3

14
CR

12

14!

12! 2!

91.

 
=  
 

=


=

   

 

3. C 

O resultado corresponde ao número de combinações simples de 7  vértices tomados 2  a 2,  isto é, 

7 7!
21.

2 2! 5!

 
= = 

 
   

 

4. D 

Há 6  escolhas para a cor do triângulo, 5  para a região compreendida entre a curva e o triângulo, 5  

para uma das regiões compreendidas entre o retângulo e a curva, e 4  para a região restante. 

Portanto, pelo Princípio Multiplicativo, segue que a resposta é 6 5 5 4 600.   =    

 

5. D 

Sabendo que temos duas opções para cada jurado, virar ou não virar sua cadeira. 

Portanto, o número n  de candidatos pedido será dado por: 

4n 2 2 2 2 1 2 1 15.=    − = − =  

Observação: foi subtraído 1 para desconsiderar a situação em que todos os jurados não viraram as 

cadeiras.   
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6. B 

Como uma casquinha pode ter no máximo 3  bolas e os sabores devem ser distintos, segue-se que o 

resultado pedido é dado por  

6 6 6 6! 6!
6

1 2 3 2! 4! 3! 3!

6 15 20

41.

     
+ + = + +                 

= + +

=

    

7. B 

Como cada pessoa receberá no mínimo duas moedas, devemos calcular o número de maneiras de 

distribuir 6  moedas para 3  pessoas. Assim, o resultado pedido corresponde ao número de soluções 

inteiras e não negativas da equação x y z 6,+ + =  isto é, 6
3

8 8!
CR 28.

6 2! 6!

 
= = = 

 
   

8. E 

O resultado pedido se dá quando uma das pessoas não troca aperto de mão com exatamente uma das 

outras n 1−  pessoas presentes. 

Portanto, a reposta é: 

 
2n n! n(n 1) 2 n n 2

1 1
2 2!(n 2)! 2 2

  − − − −
− = − = = 

− 
 

 

9. E 

Há 2  possibilidades para o posicionamento dos pais e 4P 4! 24= =  modos de posicionar os filhos. 

Desse modo, pelo Princípio Multiplicativo, segue que o resultado é 2 24 48. =    
 

10. C 

Observando a diferença entre a pontuação total da Escola II e a das outras escolas, tem-se que a Escola 

II será campeã quaisquer que sejam as notas das Escolas I, III e V. Logo, em relação a essas escolas, 

há 5  notas favoráveis para cada uma. 

Por outro lado, como a Escola II vence a Escola IV em caso de empate, e tendo a Escola IV uma vantagem 

de dois pontos em relação à Escola II, a última será campeã nos seguintes casos: 

6  para a Escola IV e 8, 9  ou 10  para a Escola II; 

7  para a Escola IV e 9  ou 10  para a Escola II; 

8  para a Escola IV e 10  para a Escola II. 

Em consequência, a resposta é    +    +    =3 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 750.    
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Permutação circular e combinação completa 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

Permutação Circular 

 Permutação circular é um tipo de permutação composta por n elementos distintos em ordem cíclica 

(formando uma circunferência). 

 

!
n

n
PC

n
=              ou          ( 1)!nPC n= −            

 

Exemplo: Uma família é composta por seis pessoas: o pai, a mãe e quatro filhos. Num restaurante, 

essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se 

sentar em torno da mesa? 

 

6 (6 1)! 5! 5.4.3.2.1 120PC = − = = =  

Essas pessoas podem sentar de 120 maneiras diferentes envolta da mesa. 

 

Combinações Completas 

Combinações completas de n elementos, tomados p a p, são combinações de n elementos não 

necessariamente distintos. Em vista disso, quando vamos calcular as combinações completas devemos 

levar em consideração as combinações com elementos distintos (combinações simples) e as combinações 

com elementos repetidos.  

1,

, 1

( 1 )!

( 1)!. !

n p

n p n p

n p
CR P

n p

−

− +

− +
= =

−
   =  CP

n+p-1 

Exemplo: De quantos modos podemos comprar 4 salgadinhos em uma lanchonete que oferece 7 

opções de escolha de salgadinhos? 

 

6,4

7,4 10

10! 10.9.8.7.6! 10.9.8.7
210

6!4! 6!4! 4.3.2.1
CR P= = = = =  

 

Podemos comprar 4 salgadinhos de 210 modos diferentes. 

  

        

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-permutacao-circular-e-combinacao-completa/explicacao/1
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Exercícios 

 

1. Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por uma carreta e dez carrinhos nela 

transportados, conforme a figura. 

 
No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos 

para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja 

e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A 

empresa determinou que em todo caminhão-cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada 

uma das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera 

um novo modelo do brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do 

brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

 

2. Uma criança possui um cofre com 45 moedas: 15 de dez centavos, 15 de cinquenta centavos e 15 de 

um real. Ela vai retirar do cofre um grupo de 12 moedas ao acaso. Há vários modos de ocorrer essa 

retirada. Admita que as retiradas são diferenciadas apenas pela quantidade de moedas de cada valor. 

Determine quantas retiradas distintas, desse grupo de 12 moedas, a criança poderá realizar. 

a) 91 

b) 80 

c) 95 

d) 87 

e) 72 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

Matemática 
 

3. Oito amigos entraram em um restaurante para jantar e sentaram-se numa mesa retangular, com oito 

lugares, como mostra a figura a seguir: 

 

Dentre todas as configurações possíveis, quantas são as possibilidades de dois desses amigos, 

Amaro e Danilo, ficarem sentados em frente um do outro? 

a) 1 440 

b)  1 920 

c)  2 016 

d) 4 032 

e) 5 760 

 

 

4. Em cada ingresso vendido para um show de música, é impresso o número da mesa onde o comprador 

deverá se sentar. Cada mesa possui seis lugares, dispostos conforme o esquema a seguir: 

 

O lugar da mesa em que cada comprador se sentará não vem especificado no ingresso, devendo os 

seis ocupantes entrar em acordo. Os ingressos para uma dessas mesas foram adquiridos por um 

casal de namorados e quatro membros de uma mesma família. Eles acordaram que os namorados 

poderiam sentar-se um ao lado do outro. Nessas condições, o número de maneiras distintas em que 

as seis pessoas poderão ocupar os lugares da mesa é: 

a) 96. 

b)  120. 

c) 192. 

d) 384. 

e) 720. 

http://matematicaparaoenem.com.br/site/wp-content/uploads/2013/12/permu-6.png
http://matematicaparaoenem.com.br/site/wp-content/uploads/2013/12/permu-5.png
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5. Paulo quer comprar um sorvete com 4 bolas em uma sorveteria que possui três sabores de sorvete: 

chocolate, morango e uva. De quantos modos diferentes ele pode fazer a compra? 

a) 4 

b) 6 

c) 9 

d) 12 

e) 15 

 

 

6. As pedras de um dominó usual são compostas por dois quadrados, com 7 possíveis marcas (de zero 

pontos até 6 pontos). Quantas pedras terá um dominó se cada quadrado puder ter até 9 pontos? 

 

a) 55 

b) 60 

c) 62 

d) 57 

 

 

7. O número de soluções inteiras não negativas de x+y+z=6 é igual a: 

a) 30 

b) 24 

c) 28 

d) 26 

 

 

8. De quantas maneiras podem sentar-se três homens e três mulheres em uma mesa redonda, isto é, em 
cabeceira, de modo a se ter sempre um homem entre duas mulheres e uma mulher entre dois 
homens?  

a) 72  

b) 12 

c) 216  

d) 720  

e)  360 
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9. Uma família é composta por seis pessoas: o pai, a mãe e quatro filhos. Num restaurante, essa família 
vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar 
em torno da mesa de modo que o pai e a mãe fiquem juntos? 
a) 36 

b) 42 

c) 48 

d) 21 

 

 

10. Dois meninos e três meninas formarão uma roda dando-se as mãos. De quantos modos diferentes 

poderão formar a roda de modo que os dois meninos não fiquem juntos? 

a) 24 

b) 12 

c) 48 

d) 36 
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. A 

 

 

3. E 

 

 

4. C 

 

 

5. E 
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6. A 

 

 

7. C 

 

 

8. B 

Na permutação circular, fixa-se o primeiro, e a permutação é feita entre os restantes.  

Assim, o valor pedido fica : P2.P3 = 2! . 3! = 2 . 6 = 12 

Não importa se o primeiro fixo é homem ou mulher, voce poderá permutar os outros dois nas duas 

posições alternadas, e depois permutar os outros tres nas tres posições entre as 3 posições restantes. 

 

9. C 

Sabendo que pai e mãe devem ficar juntos, vamos amarrar os dois e tratá-los como se fossem um único 

elemento. 

Ao tratar o pai e mãe como um único elemento, passamos a ter somente 5 elementos. Portanto, 

utilizando a permutação circular de 5 elementos, calculamos o número de possibilidades desta família 

sentar-se ao redor da mesa com pai e mãe juntos sendo que o pai está à esquerda da mãe. 

Permutação circular (Pc) de 5 elementos calcula-se: 

Pc5 = (5-1)! = 4! = 4.3.2.1 = 24 

Portanto, para o pai a esquerda da mãe, temos 24 posições diferentes. Mas o pai pode estar a direita da 

mãe, como na figura 2, e então teremos mais 24 posições diferentes para contar (novamente Pc5). 

Portanto, o número total de disposições é 48. 

 

10. B 

No total temos 5 elementos para dispor em círculo, ou seja, novamente utilizaremos Permutação 

Circular. Mas agora a restrição é diferente, os dois meninos NÃO podem ficar juntos. Para esta situação, 

iremos calcular o número total de disposições (sem restrição) e diminuir deste resultado o número de 

disposições em que os meninos estão juntos (para calcular o número de disposições deles juntos, 

fazemos como no exercício 1). O número total de disposições é Pc5 = (5 - 1)! = 4! = 4.3.2.1 = 24. 

Agora, para calcular o número de disposições com os meninos juntos, devemos amarrá-los e tratá-los 

como um único elemento, lembrando que podemos ter duas situações: menino 1-menino2 ou menino 

2- menino 1 

O número total de disposições com os meninos juntos é 2.Pc4  (4 elementos pois os meninos estão 

juntos e valem por 1). Calculando este valor: 

2.Pc4 = 2.(4-1)! = 2.3! = 2.3.2.1 = 12 

Portanto, o número de disposições em que os meninos não estão juntos é 24-12=12. 



 
 

 

 

1 

Matemática 
 

Vetores: produto misto 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

Produto Misto 

Chama-se produto misto dos vetores 1 1 1u x i y j z k= + + , 2 2 2v x i y j z k= + +  e 

3 3 3= + +w x i y j z k , tomados nesta ordem, ao número real ( ). u v w . O produto misto de ,   e u v w   

também é indicado por ( ),   , u v w . 

Podemos calculá-lo por: 

( )
1 1 1

2 2 2

3 3 3

  y   

.     z

    z

 =

x z

u v w x y

x y

 

Exemplo:  

Calcular o produto misto dos vetores 2 3 5= + +u i j k  e 3 3= − + +v i j k  e 4 3 2= − +u i j k  

 

Solução: 

( )
2    3    5 

, , 1   3   3 27

4    -3   2

= − =u v w  

 

 

Propriedades 

Assim como no produto vetorial, as propriedades do produto misto decorrem, em sua maioria, das 

propriedades dos determinantes. 

→  O produto misto ( ),   , u v w  muda de sinal ao trocarmos a posição de dois vetores.  

Em relação ao exemplo anterior, em que ( ),   , 27=u v w , teríamos ( ),   , 27= −v u w , por exemplo. 

Cuidado! Se houver apenas uma permutação, há troca de sinal. Se houver duas permutações, altera o sinal 

duas vezes, ou seja, volta ao sinal inicial. 

→  ( ) ( ) ( ),   , ,   , ,   , + = +u x v w u v w x v w  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-vetores-produto-misto


 
 

 

 

2 

Matemática 
 

→  ( ) ( ) ( ),   , ,   , , , + = +u v x w u v w u x w  

→ ( ) ( ) ( ),   , ,   , ,   , + = +u v w x u v w u v x  

→ ( ) ( ) ( ) ( ),   , ,   , ,   , ,   ,    = = =u v w u v w u v w u v w  

→ ( ),   , 0=u v w se, e somente se, os três vetores forem coplanares. 

→  Geometricamente, o produto misto ( ). u v w  é igual, em módulo, ao volume do paralelepípedo de 

arestas determinadas pelos vetores não coplanares ,   e u v w . Já o volume do tetraedro determinado por 

esses mesmos vetores tem volume igual a  
( ).

6

u v w
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Exercícios 

 

1. Qual é o produto misto entre os vetores ( )2, 1,1= −u , ( )1,0, 1= −v  e ( )2, 1,4= −w ? 

a) 0 

b) 1 

c) -1 

d) 3 

e) -3 

 

 

2. Sabendo que ( ),   , 5=u v w , quanto vale ( ),   , w u v ? 

a) 0 

b) 1 

c) -1 

d) 5 

e) -5 

 

3. Sabendo que ( ),   , 2=u w x  e ( ),   , 5=v w x , qual é o valor de ( )2 4 ,   , +u v w x ? 

a) 7 

b) 9 

c) 22 

d) 24 

e) 42 

 

 

4. Verifique se os pontos A(1, 2, 4), B(-1, 0, -2), C(0, 2, 2) e D(-2, 1, -3) estão no mesmo plano. 
 

 

5. Um paralelepípedo formado pelos vetores ( ), ,=u a a a , ( )2 ,2 ,3=v a a a  e ( )2 , ,=w a a a , com 

a , tem volume igual a 8. Determine o valor de a. 

a) 1 

b) 2 

c) 
3

2
 

d) 3 

e) 
5

2
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6. Qual deve ser o valor de m para que os vetores u = (2, m, 0), v = (1, −1, 2) e w = (−1, 3, −1) sejam 
coplanares? 

a) 0 

b) -1 

c) 1 

d) -10 

e) 10 
 
 

7. Determine o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores u = (3, −1, 4), v = (2, 0, 1) e w = (−2, 
1, 5). 

a) 17 

b) 18 

c) 19 

d) 20 

e) 21 
 
 

8. Qual o volume do cubo determinado pelos vetores ,   e i j k ? 

a) 
1

2
 

b) 1 

c) 
3

2
 

d) 2 
 
 

9. Sejam A(1, 2, -1), B(5, 0, 1), C(2, -1, 1) e D(6, 1, -3) vértices de um tetraedro. Qual é o volume deste 
tetraedro? 

a) 6 u.v. 

b) 12 u.v. 

c) 24 u.v. 

d) 36 u.v. 

e) 72 u.v. 
 
 

10. Sejam os vetores ( )3, , 2= −u m , ( )1, 1,0= −v  e ( )2, 1,2= −w . Calcule o valor de m para que o 

volume do paralelepípedo determinado por ,   e u v w  seja 16 u.v. 

a) 12 ou 4m m=− =  

b) 12 ou 4m m= =  

c) 12 ou 4m m= − = −  

d) 12 ou 4m m= = −  
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Gabarito 

 

1. D 

Usando a definição de produto misto, temos: 

 

 

2. D 

Como fizemos duas permutações, então o valor do produto misto não se altera, ou seja ( ),   , 5=w u v  

 
3. D 

Usando as propriedades de produto misto, temos: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 4 ,   , 2 ,   , 4 ,   , 2 ,   , 4 ,   , 2.2 4.5 24+ = + = + = + =u v w x u w x v w x u w x v w x  

 

4. Observe: 

 

 

5. B 

 

 

6. D 

Como sabemos, para que os três vetores sejam coplanares, então seu produto misto é zero. Ou seja 

2  m  0

1  -1  2 0

-1  3  -1

=  

Resolvendo a equação, encontramos m = -10.  
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7. A 

O volume do paralelepípedo, através do produto misto entre os 3 vetores, é dado por: 

3  -1  4

2   0   1 0 8 2 0 10 3 17

-2  1  5

= + + + + − =  

  

8. B 

Basta calcularmos o produto misto entre os vetores ,   e i j k : 

( )
1   0   0

. 0   1   0 1

0   0   1

 = =i j k  

  

9. A 

 

 

10. A 

Observe: 
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Vetores: produto vetorial 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

Já estudamos o produto escalar entre dois vetores. Agora, iremos estudar uma outra operação entre 

dois vetores: o produto vetorial! Antes, é preciso ressaltar duas coisas importantes:  

• O produto vetorial é um vetor, ao contrário do produto escalar .u v que é um escalar, ou seja, um 

número real. 

• Usaremos muitas propriedades dos determinantes, então é importante que a matéria esteja em dia, 

ok? 

 

Produto Vetorial 

Chama-se produto vetorial de dois vetores 1 1 1u x i y j z k= + +  e 2 2 2v x i y j z k= + + , tomados nesta 

ordem, e se representa por u v  ao vetor: 

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

   y

 z  z  y

y z x z x
u v i j k

y x x
 = − +  

 

Caso seja mais confortável, podemos tomar uma outra notação: 

Dados dois vetores ( )1 1 1, ,u x y z=  e ( )2 2 2, ,v x y z= , o produto vetorial u v  é dado por: 

1 1 1

2 2 2

        

  y   

    z

i j k

u v x z

x y

 =  

Exemplo:  

Calcular u v  para 5 4 3u i j k= + +  e v i k= + . 

 

Solução: 

( )

      

5   4   3 4 2 4 4, 2, 4

1   0   1

i j k

u v i j k = = − − = − −  

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-vetores-produto-vetorial
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Características do vetor u×v  

→  Direção de u v  

O vetor u v  é simultaneamente ortogonal a u  e v .  

 

 

 

→  Sentido de u v  

O sentido de u v  poderá ser determinado utilizando-se a “regra da mão direita”. Sendo   o ângulo 

entre u  e v , suponhamos que u  sofra uma rotação de ângulo   até coincidir com v . Se os dedos da mão 

direita forem dobrados na mesma direção da rotação, então o polegar estendido indicará o sentido de u v . 

 

 

 

→  Comprimento de u v  

Se   é o ângulo entre os vetores u  e v  não nulos, então: 

 =u v u v sen  

Este resultado é imediato quando se conhece a Identidade de Lagrange: 

( )
22 2 2

. = −u v u v u v  

 

Propriedades 

→ ( ) = − u v v u , ou seja, a ordem dos fatores altera o produto! 

→  Dados dois vetores u  e v , a área do paralelogramo formado por eles é calculada por u v . 
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→  O produto vetorial não é associativo, isto é, em geral ( ) ( )    u v w u v w . 

→  Para quaisquer vetores u , v  e w  e o escalar  , são válidas as propriedades: 

i) ( ) ( ) ( )  =  + u v w u v u w  e ( ) ( ) ( )  =  + u v w u w v w  

ii) ( ) ( ) ( )   =  = u v u v u v  

iii) ( ) ( ). . = u v w u v w  

 

As demonstrações destas propriedades estão todas ligadas à aplicação da definição de produto 

vetorial e das propriedades dos determinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Matemática 
 

Exercícios 

 

1. Sejam os vetores ( )1, 1,4= −u  e ( )3,2, 2= −v . Determine um vetor que seja ortogonal a  u  e v . 

a) (10, -10, 5) 

b) (10, -10, 4) 

c) (1, -10, 5) 

d) (10, -1, 5) 

e) (10, -10, 5) 
 
 

2. Dados os vetores ( )1, 1,1= −u  e ( )2, 3,4= −v , calcule a área do paralelogramo determinado por u  e v  

a) 6 u.a. 

b) 5 u.a. 

c) 1 u.a. 

d) 6  u.a. 

e) 5  u.a. 

 
 

3. Seja um triângulo equilátero ABC de lado 10. Qual é o valor  de AB AC ? 

a) 10 3  

b) 5 3  

c) 50 3  

d) 100 3  

 

 

4. Determine o vetor x , tal que x  seja ortogonal ao eixo dos y e = u x v , sendo ( )2, 1,1= −v e 

( )1,1, 1= −u  

a) (1, 0, -1) 

b) (1, 0, 0) 

c) (1, 0, 1) 

d) (0, 0, -1) 
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5. Seja u um vetor ortogonal aos vetores 4 5= − +v i j k  e 2 3= − +w i j k . Se o produto escalar de u  

pelo vetor + +i j k  é igual a -1, podemos afirmar que a soma das componentes de u  é 

a) 1 

b) 
1

2
 

c) 0 

d) 
1

2
−  

e) -1 
 
 

6. Calcule z, sabendo que A(2, 0, 0), B(0, 2, 0) e C(0, 0, z) são vértices de um triângulo de área 6. 

a) 0 

b) 1 

c) -1 

d) 2  

e) 3  

 
 

7. Encontre um vetor ortogonal ao plano determinado pelos pontos P, Q e R, sabendo que P(3, 0, 0), Q(0, 
3, 0) e R(0, 0, 2), e calcule a área do triângulo formado por esses três pontos.  

a) ( )
3 17

6,6,9  e 
2

 

b) ( )6,6,9  e 3 17  

c) ( )
3 17

6,9,9  e 
2

 

d) ( )6,9,9  e 3 17  

 
 

8. Sendo 2 2=u , 4=v  e 45º o ângulo entre u  e v , calcule 2 u v .  

a) 2 

b) 4 

c) 8 

d) 16 

e) 32 
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9. Determine .u v , sabendo que 12 =u v , 13=u  e v  é unitário. 

a) 0 

b) 1  

c) 2  

d) 4  

e) 5  

 
 
 

10. Sabendo que 6=u , 4=v  e 30º o ângulo entre u  e v , determine a área do triângulo determinado 

por u  e v . 

a) 6 

b) 5 

c) 4 

d) 3 

e) 2 
 
 



 
 

 

 

7 

Matemática 
 

Gabarito 

 

1. A 

Observe: 

 

 

2. D 

Observe: 

 

 

3. C 
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4. C 

Observe: 

 

 

5. E 

 
 

6. D 

Encontrando o lado AB, temos (0 – 2, 2 – 0, 0 – 0). Ou seja, AB = (-2, 2, 0). 

De maneira análoga, encontramos o lado AC = (-2, 0, z). 
Agora, usamos o produto vetorial, visto que a área desse triângulo vale 6. 

( )

        

2  2  0 2 ,2 ,4

-2   0   z

 = − =

i j k

u v z z
 

A metade do módulo desse vetor vale a área do triângulo: 

( ) ( ) ( )
2 2 2

2 2 4
6

2 2

4 ² 4 ² 16 144

8 ² 128

² 4

2

 + +
= =

+ + =

=

=

= 

u v z z

z z

z

z

z
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7. A 

Primeiro, temos que achar os lados PQ e PR: 

PQ = (0, 3, 0) - (3, 0, 0) = (-3, 3, 0) 
PR = (0, 0, 2) - (3, 0, 0) = (-3, 0, 2) 
Agora, para acharmos o vetor ortogonal, faremos o produto vetorial: 

( )

        

3  3  0 6,6,9

-3   0   2

 = − =

i j k

u v  

Por fim, calculando a área do triângulo, temos: 

6² 6² 9² 153 3 17

2 2 2


+ +
= = =S  

 

 

8. D 

Como sabemos, 

 

2 2

2
2 2.2 2.4. 45º 16 2. 16

2

 =

 = = =

u v u v sen

u v sen

 

 

9. E 

Usando a Identidade de Lagrange, temos: 

( )

( )

( )

( )

22 2 2

2

2

2

.

12² 13².1² .

144 169 .

. 25

. 5

 = −

= −

= −

=

= 

u v u v u v

u v

u v

u v

u v

 

 

 

10. A 

Sabendo que  =u v u v sen , temos: 

1
6.4. 12

2
 = = =u v u v sen  

Por fim, 
12

6
2 2




= = =

u v
S  
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Figuras de Linguagem (sintáticas)  
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

Figuras de construção (sintáticas) 

Elipse 

É a omissão de um termo que o contexto ou a situação permitem facilmente suprimir.  

Exemplo: Deste lado da estrada, montanhas e daquele, rios.  

 

Hipérbato:  

É a inversão da ordem direta das palavras na oração, ou da ordem das orações no período, com finalidade 

expressiva.  

 

 

 

• Ordem direta: Você ainda tem muito a aprender.  

 

Polissíndeto 

É o emprego repetitivo de conjunções coordenativas, especialmente das aditivas. Diferentemente do 

assíndeto, que é um processo de encadeamento de palavras sem conjunções.  

Exemplos:   

"Falta-lhe o solo aos pés: recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola, e tomba, e se espedaça, e 

morre." - Polissíndeto.  

Olavo Bilac 

 

"Vim, vi, venci." - Assíndeto.  

Júlio César 
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Silepse 

É a concordância que se faz não com a forma gramatical das palavras, mas com o seu sentido, ou seja, com 

as ideias que elas expressam.  

• Gênero: Vossa excelência parece chateado.  

• Número: O grupo não gostou da bronca, reagiram imediatamente.  

• Pessoa: Os brasileiros somos lutadores.  

 

Anáfora 

Ocorre quando uma mesma palavra ou várias, são repetidas sucessivamente, no começo de orações, 

períodos, ou em versos. 

Exemplo:  

“Quando não tinha nada, eu quis 

Quando tudo era ausência, esperei 

Quando tive frio, tremi 

Quando tive coragem, liguei” 

(...)  

À primeira vista - Daniela Mercury 
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Exercícios 

 

1.  
Sempre desconfiei 

 

Sempre desconfiei de narrativas de sonhos. Se já nos é difícil recordar o que vimos despertos e de 

olhos bem abertos, imagine-se o que não será das coisas que vimos dormindo e de olhos fechados... 

Com esse pouco que nos resta, fazemos reconstituições suspeitamente lógicas e pomos enredo, sem 

querer, nas ocasionais variações de um calidoscópio. Me lembro de que, quando menino, minha gente 

acusava-me de inventar os sonhos. O que me deixava indignado. 

Hoje creio que ambas as partes tínhamos razão. 

Por outro lado, o que mais espantoso há nos sonhos é que não nos espantamos de nada. Sonhas, por 

exemplo, que estás a conversar com o tio Juca. De repente, te lembras de que ele já morreu. E daí? A 

conversa 

continua. 

Com toda a naturalidade. 

Já imaginaste que bom se pudesses manter essa imperturbável serenidade na vida propriamente dita? 

(Mario Quintana, A vaca e o hipogrifo.São Paulo: Globo,1995) 

 

Em “Hoje creio que ambas as partes tínhamos razão”, o autor recorre a uma figura de construção, 

que está corretamente explicada em 

a) silepse, por haver uma concordância verbal ideológica. 

b) elipse, por haver a omissão do objeto direto. 

c) anacoluto, por haver uma ruptura na estrutura sintática da frase. 

d) pleonasmo, por haver uma redundância proposital em “ambas as partes”. 

e) hipérbato, por haver uma inversão da ordem natural e direta dos termos da oração.  
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2.  

 
 

Os conceitos a vestiram como uma segunda pele, 

O vocábulo a é comumente utilizado para substituir termos já enunciados. No texto, entretanto, ele 

tem um uso incomum, já que permite subentender um termo não enunciado. 
Esse uso indica um recurso assim denominado: 

a) elipse 

b) catáfora 

c) designação 

d) modalização 

 

 

3. Pastora de nuvens, fui posta a serviço 
por uma campina tão desamparada 

que não principia nem também termina, 

e onde nunca é noite e nunca madrugada. 

 

(Pastores da terra, vós tendes sossego, 

que olhais para o sol e encontrais direção. 

Sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo. 

Eu, não.) 
 

Esse trecho faz parte de um poema de Cecília Meireles, intitulado Destino, uma espécie de profissão 

de fé da autora. No último verso da 2ª- estrofe — Eu, não. — está presente a figura chamada de 

a) ironia. 

b) metáfora. 

c) pleonasmo. 

d) sinestesia. 

e) zeugma. 
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4. Soneto de separação 
De repente do riso fez-se o pranto  

Silencioso e branco como a bruma  

E das bocas unidas fez-se a espuma  

E das mãos espalmadas fez-se o espanto.  

 

De repente da calma fez-se o vento  

Que dos olhos desfez a última chama  

E da paixão fez-se o pressentimento  

E do momento imóvel fez-se o drama.  

 

De repente, não mais que de repente  

Fez-se de triste o que se fez amante  

E de sozinho o que se fez contente.  

 

Fez-se do amigo próximo o distante  

Fez-se da vida uma aventura errante  

De repente, não mais que de repente. 
Vinícius de Morais  

Note na primeira estrofe a repetição sistemática da conjunção ‘’e’’, figura de linguagem a que 

chamamos:  

a) silepse  

b) anacoluto  

c) polissíndeto  

d) metonímia  

e) elipse  
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5. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre 

línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus 

propriamente dito, dois vocábulos virais: o italiano influenza e o francês grippe. O primeiro era um 

termo derivado do latim medieval influentia, que significava “influência dos astros sobre os homens”. 

O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, isto é, “agarrar”. Supõe-se que fizesse 

referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. 
RODRIGUES. S. Sobre palavras. Veja, São Paulo, 30 nov. 2011. 

 
Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação 
entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um 
termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é: 

a) “[...] a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas.” 

b) “Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe [...]”. 

c) “O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava ‘influência dos 

astros sobre os homens’.” 

d) “O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper [...]”. 

e) “Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo 

infectado.” 

 

 

6. Marque a alternativa CORRETA. Há zeugma na seguinte assertiva: 

a) Minha mãe trabalha numa empresa particular; eu, na pública. 

b) Uma pessoa torpe, uma criatura limitada, um grão de pó perdido no universo, eis o que Roberto 

é. 

c) Na escuridão da madrugada, corria gente de todos os lados, e atiravam. 

d) Esses escravos que se viram libertos, não penso nada contra eles, mas não servem para nós. 

 
 

7. Identifique os recursos estilísticos empregados no trecho: 
“Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos, os modernos”. (Machado de Assis) 

a) anáfora – antítese – silepse 

b) metáfora – antítese – elipse 

c) anástrofe – antítese- zeugma 

d) pleonasmo – antítese – silepse 

e) anástrofe – comparação – parábola. 
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8. Identifique a figura de sintaxe presente no poema de José Paulo Paes: 
Madrigal 
Meu amor é simples, 
Dora, como água e o pão. 
Como o céu refletido 
Nas pupilas de um cão. 

José Paulo Paes, 1950. 

a) Silepse de gênero. 
b) Silepse de número. 
c) Comparação. 
d) Pleonasmo. 
e) Zeugma.  
 
 

9. Identifique as figuras de sintaxe presentes nas orações abaixo. 
1. Veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias coloridas.” 
2. Você chegou. Ela não. 
3. E correm, e pulam, e dançam. 
4. A mim, ninguém me engana. 
5. São Paulo é bonita. 

a) Silepse de gênero – pleonasmo – polissíndeto – zeugma – elipse. 

b) Silepse de gênero – pleonasmo – zeugma – elipse – polissíndeto. 

c) polissíndeto – pleonasmo – zeugma – silepse de gênero – elipse. 

d) pleonasmo – silepse de gênero – elipse – zeugma – polissíndeto. 

e) elipse – zeugma – polissíndeto – pleonasmo – silepse de gênero. 

 
 

10. "Aquela personagem da novela é complicada: ela chora, e grita, e sofre, e teima, e perde, e ganha, e 
casa, e separa. Nunca vi igual.". O trecho exemplifica qual figura de linguagem? 

a) Assíndeto 

b) Hipérbole 

c) Polissíndeto 

d) Anáfora 
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Gabarito 

 

1. A 

A ideia é de “nós” tínhamos razão. O verbo não concorda com o sujeito explícito, mas com a ideia da 

oração.  

 

2. A 

O termo se refere a “ela”, porém a ideia é entendida pelo contexto e não porque o termo foi mencionado.  

 

3. E 

Supressão do verbo “saber”. 

 

4. C 

A repetição de conjunções é conhecida como polissíndeto, porque síndeto é o mesmo que conjunção.  

 

5. E 

A elipse é uma figura de linguagem que se dá a partir da omissão de um termo em uma sentença. Na 

oração “Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo 

infectado”, a forma verbal “fizesse” alude ao termo “grippe”, que foi citado anteriormente no texto. 

 

6. A 

Há zeugma quando ocorre a omissão de um termo que já foi mencionado. No caso da alternativa “a”, 

houve zeugma do verbo “trabalhar”. 

 

7. A 

Silepse: concordância de “temos” com a ideia de “nós”, enquanto o sujeito está na 3ª pessoa (os 

modernos); antítese: aproximação de duas palavras opostas “antigos” e “modernos”; anáfora: repetição 

da palavra “nem”. 

 
8. C 

O autor faz uma comparação, percebida pelo termo comparativo “como”. 

 

9. E 

Oração (1): elipse, pois o pronome “ela” foi omitido, mas é identificado pelo contexto. 

Oração (2): zeugma, omissão do verbo “chegou”, que já havia sido mencionado. 

Oração (3): polissíndeto, pois há repetição da conjunção “e”. 

Oração (4): pleonasmo, pois há repetição desnecessária dos termos “a mim” e “me”. 

Oração (5): silepse de gênero, pois o termo “bonita” refere-se ao termo “cidade”. 

 

10. C 

Há repetição do conectivo “e”.  

 



 
 

 

 

1 

Português 
 

Figuras de Linguagem (sonoras e paranomásia) 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

As figuras de linguagens sonoras combinam elementos sonoros porque estão relacionadas aos 

aspectos fonéticos e fonológicos da linguagem. Seus objetivos são o de explorar musicalidades possíveis 

com as combinações das palavras e produzir efeitos sinestésicos.  Na língua portuguesa, são elas: aliteração, 

assonância, paronomásia e onomatopeia. 

 

Aliteração 

É a repetição de fonemas consonantais idênticos ou semelhantes para sugerir acusticamente algum 

elemento, ato, fenômeno. Aparece como efeito estilístico em prosas poéticas ou poesias.  

 

Exemplo:  
“(...) Rato 

Rato que rói a roupa 

Que rói a rapa do rei do morro 

Que rói a roda do carro 

Que rói o carro, que rói o ferro 

Que rói o barro, rói o morro 

Rato que rói o rato 

Ra-rato, ra-rato 

Roto que ri do roto 

Que rói o farrapo 

Do esfarra-rapado 

Que mete a ripa, arranca rabo 

Rato ruim 

Rato que rói a rosa 

Rói o riso da moça 

E ruma rua arriba 

Em sua rota de rato (...)”. 

(Chico Buarque) 

 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-figuras-de-linguagem-sonoras-/explicacao/1
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Assonância 

Segue o mesmo princípio que a aliteração, mas nesse caso as repetições sonoras são de fonemas 

vocálicos idênticos ou semelhantes.  

 

Exemplo: 

 “(...) A linha feminina é carimá 

Moqueca, pititinga, caruru 

Mingau de puba, e vinho de caju 

Pisado num pilão de Piraguá.(...)” 

(Gregório de Matos) 

Paronomásia 

É a combinação e/ou o uso de palavras que apresentam semelhança fônica ou mórfica, mas possuem 

sentidos diferentes. 

 

Exemplo: 

“(...) Berro pelo aterro 

Pelo desterro 

Berro por seu berro 

Pelo seu erro 

Quero que você ganhe 

Que você me apanhe. 

Sou o seu bezerro 

Gritando mamãe (...)”. 

(Caetano Veloso) 

Onomatopeia 

É uma figura de linguagem que busca reproduzir de forma aproximada palavras que representem um 

som natural.  

 

Exemplo: 

Passa, tempo, tic-tac 

Tic-tac, passa, hora 

Chega logo, tic-tac 

Tic-tac, e vai-te embora 

Passa, tempo 

Bem depressa 

Não atrasa 

Não demora 

Que já estou 

Muito cansado 

Já perdi 

Toda a alegria 

De fazer 

Meu tic-tac 

Dia e noite 

Noite e dia 

Tic-tac 

Tic-tac 

Dia e noite 

Noite e dia. 

(Vinicius de Moraes) 
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Exercícios 

 

1. AS COUSAS DO MUNDO 
 
Neste mundo é mais rico o que mais rapa:  

Quem mais limpo se faz, tem mais carepa;  

Com sua língua, ao nobre o vil decepa:  

O velhaco maior sempre tem capa.  

 

Mostra o patife da nobreza o mapa:  

Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa;  

Quem menos falar pode, mais increpa:  

Quem dinheiro tiver, pode ser Papa.  

 

A flor baixa se inculca por tulipa;  

Bengala hoje na mão, ontem garlopa,  

Mais isento se mostra o que mais chupa.  

 

Para a tropa do trapo vazo a tripa  

E mais não digo, porque a Musa topa  

Em apa, epa, ipa, opa, upa.  

(Gregório de Matos Guerra, Seleção de Obras Poéticas)  

 

Em “Para a tropa do trapo vazo a tripa”, pode-se constatar que o poeta teve grande cuidado com a 

seleção e disposição das palavras que compõem a sonoridade do verso, para salientar certos fonemas 

que se repetem (principalmente os “pês” e os “tês”), utilizando, ao mesmo tempo, palavras que se 

diferenciam por mudanças fonéticas mínimas (tropa/trapo/tripa). Os recursos estilísticos 

empregados aí foram  

a) personificação e alusão.  

b) paralelismo e comparação.  

c) aliteração e paronomásia.  

d) assonância e preterição.  

e) metáfora e metonímia.  
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2. A MENINA E A CANTIGA  
... trarilarára... traríla...  

A meninota esganiçada magriça com a sáia voejando por cima dos joelhos em nó vinha meia 

dansando cantando no crepúsculo escuro. Batia compasso com a varinha na poeira da calçada.  

... trarilarára... traríla...  

De repente voltou-se prá negra velha que vinha trôpega atrás, enorme trouxa de roupas na cabeça:  

- Qué mi dá, vó?  

- Naão.  

... trarilarára... traríla...  

Mário de Andrade  

 

De repente voltou-se prá negra velha que vinha trôpega atrás, enorme trouxa de roupas na cabeça.  

O fragmento acima apresenta:  

a) aliteração expressiva, que intensifica o modo de andar da personagem.  

b) antítese na caracterização da negra velha.  

c) eufemismo na caracterização de trouxa de roupas.  

d) uso de expressão irreverente na caracterização da avó.  

e) tempo e modo verbais que expressam ações contínuas no passado. 
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3. É CARNAVAL  
 
E então chegava o Carnaval, registrando-se grandes comemorações ao Festival de Besteira. Em 

Goiânia o folião Cândido Teixeira de Lima brincava fantasiado de Papa Paulo VI e provava no salão 

que não é tão cândido assim, pois aproveitava o mote da marcha Máscara Negra e beijava tudo que 

era mulher que passasse dando sopa.  

Um padre local, por volta da meia-noite, recebeu uma denúncia e foi para o baile, exigindo da Polícia 

que o Papa de araque fosse preso. Em seguida, declarou: “Brincar o Carnaval já é um pecado grave. 

Brincar fantasiado de Papa é uma blasfêmia terrível.” 

 O caso morreu aí e nunca mais se soube o que era mais blasfêmia: um cidadão se fantasiar de Papa 

ou o piedoso sacerdote encanar o Sumo Pontífice.  

E enquanto todos pulavam no salão, o dólar pulava no câmbio. Há coisas inexplicáveis! Até hoje não 

se sabe por que foi durante o Carnaval que o Governo aumentou o dólar, fazendo muito rico ficar mais 

rico. E, porque o Ministro do Planejamento e seus cúmplices, aliás, digo, seus auxiliares, aumentaram 

o dólar e desvalorizaram o cruzeiro em pleno Carnaval, passaram a ser conhecidos por Acadêmicos 

do Cruzeiro - numa homenagem também aos salgueirenses que, no Carnaval de 1967, entraram pelo 

cano.  
(PRETA, Stanislaw Ponte.FEBEAPÁ 2 - 2º- Festival de Besteira que Assola o País. 9ª- edição. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1993, p. 32)  

 

Observe o enunciado: E enquanto todos pulavam no salão, o dólar pulava no câmbio.  

O verbo “pular” está empregado no primeiro caso no sentido denotativo; no segundo, o sentido é 

figurado. Também a palavra “dólar” é usada no sentido figurado. A figura de linguagem empregada no 

caso de “dólar” é  

a) antítese, porque, no enunciado, há ideias contrárias relacionadas aos seres representados.  

b) eufemismo, porque, no enunciado, há ideias diminuídas relacionadas aos seres representados.  

c) prosopopeia, porque, no enunciado, há a personificação de seres inanimados.  

d) metonímia, porque, no enunciado, há relações de contiguidade entre os seres representados.  

e) onomatopeia, porque, no enunciado, imitam-se as vozes dos seres representados.  
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4. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, 

não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. 

Se só me faltassem os outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde; mas 

falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que 

se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias; o 

interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse vinte anos de idade poderia enganar os 

estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data 

recente; todos os antigos foram estudar a geologia dos campos santos. Quanto às amigas, algumas 

datam de quinze anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. Duas ou três fariam crer 

nela aos outros, mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é 

cansativa.  

Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior; é outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga 

aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei; mas é também exato que perdeu muito 

espinho que a fez molesta, e, de memória, conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, 

pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler; como 

bem e não durmo mal.  

Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar, e lembrou-me 

escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças 

necessárias. Depois, pensei em fazer uma História dos Subúrbios menos seca que as memórias do 

padre Luís Gonçalves dos Santos relativas à cidade; era obra modesta, mas exigia documentos e datas 

como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-

me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da 

pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão, e as sombras viessem perpassar ligeiras, 

como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto: Aí vindes outra vez, inquietas sombras ?...  
ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Capítulo II, Rio de Janeiro: José Aguilar, 1971, v. 1,p. 810-11.  

 

Assinale a opção em que os elementos grifados no texto exemplificam a figura de linguagem 

apresentada.  

a) Paronomásia é o emprego de palavras semelhantes no som, porém de sentido diferente./ 

“Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior; é outra coisa.”  

b) Eufemismo é uma substituição de um termo, pela qual se pode evitar usar expressões mais 

diretas ou chocantes, para referir-se a determinados fatos. / “Os amigos que me restam são de 

data recente; todos os antigos foram estudar a geologia dos campos santos.”  

c) Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no princípio de duas ou mais frases, de membros 

da mesma frase, ou de dois ou mais versos. / “Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por 

exaurir-me também. Quis variar, e lembrou-me escrever um livro.”  

d) Metonímia é a designação de um objeto por palavra designativa de outro objeto que tem com o 

primeiro uma relação. / “O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na 

barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias; o interno 

não aguenta tinta.”  

e) Onomatopeia é o emprego de palavra cuja pronúncia imita o som natural da coisa significada. / 

“Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez 

que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns.” 
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5. DIONISOS DENDRITES 
 
Seu olhar verde penetra a Noite entre tochas acesas 

Ramos nascem de seu peito 

Pés percutem a pedra enegrecida 

Cantos ecoam tambores gritos mantos desatados. 

 

Acorre o vento ao círculo demente 

O vinho espuma nas taças incendiadas. 

Acena o deus ao bando: Mar de alvos braços 

Seios rompendo as túnicas gargantas dilatadas 

E o vaticínio do tumulto à Noite – 

Chegada do inverno aos lares 

Fim de guerra em campos estrangeiros. 

 

As bocas mordem colos e flancos desnudados: 

À sombra mergulham faces convulsivas 

Corpos se avizinham à vida fria dos valados 

Trêmulas tíades presas ao peito de Dionisos trácio. 

Sussurra a Noite e os risos de ébrios dançarinos 

Mergulham no vórtice da festa consagrada. 

 

E quando o Sol o ingênuo olhar acende 

Um secreto murmúrio ata num só feixe 

O louro trigo nascido das encostas. 

SILVA, Dora Ferreira da. Hídrias. São Paulo: Odysseus, 2004. p. 42-43. 

 

Considerando a leitura do poema e o uso dos recursos expressivos, em Dionisos Dendrites, 

a) a aliteração no verso “Pés percutem a pedra enegrecida” indica um som reproduzido como o dos 

tambores do verso subsequente. 

b) a gradação em ‘bocas’, ‘faces’ e ‘corpos’, nos três primeiros versos da 3ª estrofe, aponta para a 

opulência do ritual. 

c) a metonímia em “seu olhar verde penetra a Noite entre tochas acesas” revela o embate 

estabelecido entre a vida e a morte. 

d) a metáfora em ‘taças incendiadas’, no verso “o vinho espuma nas taças incendiadas”, denota o 

sentimento de enfado dos presentes em relação ao ritual. 
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6. Em qual das opções há erro de identificação das figuras? 

a) "Um dia hei de ir embora / Adormecer no derradeiro sono." (eufemismo) 

b) "A neblina, roçando o chão, cicia, em prece. (prosopopeia) 

c) Já não são tão frequentes os passeios noturnos na violenta Rio de Janeiro. (silepse de número) 

d) "E fria, fluente, frouxa claridade / Flutua..." (aliteração) 

e) "Oh sonora audição colorida do aroma." (sinestesia).  

 

 

7. O fragmento transcrito que possui um exemplo de onomatopeia é: 

a) “– É mesmo? – respondeu ele. – PentiumII?” 

b) “Mas tudo durou pouco, porque um certo escritor amigo meu me telefonou.” 

c) “–Clic – fiz eu do outro lado.” 

d) “– E como você fica aí, dando risada?” 

e) “Bobagem, como logo se veria.” 

 

 

8. Canção do vento e da minha vida 
O vento varria as folhas, 

O vento varria os frutos, 

O vento varria as flores… 

 E a minha vida ficava 

 Cada vez mais cheia 

 De frutos, de flores, de folhas. 

[…] 

 

O vento varria os sonhos 

E varria as amizades… 

O vento varria as mulheres… 

 E a minha vida ficava 

 Cada vez mais cheia 

 De afetos e de mulheres. 

 

O vento varria os meses 

E varria os teus sorrisos… 

 

O vento varria tudo! 

 E a minha vida ficava 

 Cada vez mais cheia 

 De tudo. 

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967. 

 

 



 
 

 

 

9 

Português 
 

Na estruturação do texto, destaca-se 

a)  a construção de oposições semânticas. 

b) a apresentação de ideias de forma objetiva. 

c) o emprego recorrente de figuras de linguagem, como o eufemismo. 

d) a repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes. 

e) a inversão da ordem sintática das palavras.

 

 

9. Nos versos: 
 
“Bomba atômica que aterra 

Pomba atômica da paz 

Pomba tonta, bomba atômica...” 

 

A repetição de determinados elementos fônicos é um recurso estilístico denominado: 

a) Hiperbibasmo 

b) Sinédoque 

c) Metonímia 

d) Aliteração 

e) metáfora  

 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta as figuras de linguagem na ordem em que elas aparecem 
respectivamente:  

I. Vozes veladas, veludosas vozes Volúpia de violões, vozes veladas  

II. "Sou um mulato nato no sentido lato mulato democrático do litoral.”  (Caetano Veloso) 

III. “a onda anda / aonde anda / a onda? (Manuel Bandeira)  

IV. Tic-tac, Tic tac.  

V. ”Esperando, parada, pregada na pedra do porto” (Chico Buarque)  

 

a) Aliteração, Paronomásia, Onomatopeia, Onomatopeia, Aliteração 

b) Aliteração, Assonância, Paronomásia, Onomatopeia, Aliteração 

c) Onomatopeia, Assonância, Paronomásia, Aliteração, Assonância 

d) Paronomásia, Aliteração, Assonância, Onomatopeia, Aliteração 

e) Assonância, Onomatopeia, Paronomásia, Aliteração, Onomatopeia 
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Gabarito 

 

1. C 

A aliteração é a repetição de sons consonantais iguais ou semelhantes e a paronomásia é a combinação 

de palavras com sons e grafias parecidas.  

 

2. A 

Repetição de fonemas consonantais.  

 

3. C 

O termo “dólar” é inanimado e na oração apresenta capacidade de realizar ações humanas, “pular”. 

 

4. B 

“Estudar a geologia dos campos santos” é uma forma mais suave de dizer que os amigos morreram, 

caracterizando um eufemismo. 

 

5. A 

A aliteração é uma figura sonora em que um som consonantal é repetido. Isso ocorre no verso destacado 

por meio da ocorrência de /p/.  

 

6. C 

Não há concordância apenas com o plural ou com o singular de alguma palavra da oração.  

 

7. C 

“clic” é a representação escrita de um som, figura de linguagem conhecida como “onomatopeia”. 

 

8. D 

Há a predominância de aliteração, que, foneticamente é representada pela consoante “v”. Caracterizada 

por meio dos versos: “O vento varria os sonhos, e varria as amizades, o vento varria as mulheres...”. As 

construções sintáticas são as essenciais que compõem a oração: sujeito, verbo e complemento.  

 

9. D 

Repetição do “r”, do “m”. 

 

10. B 

I, Repetição de “v”; II. Repetição do fonema vocálico “a”; III. Palavras com a pronúncia parecida; IV. 

Representação do som do relógio; V. Repetição do fonema consonantal “p”. 
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Introdução à química orgânica 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui.  

 

Resumo 

 

O que é química orgânica?  

A química orgânica é o ramo da química responsável pelo estudo dos compostos que têm o elemento 

Carbono presente em sua estrutura. Os compostos orgânicos estão presentes em todos os organismos 

vivos, o que faz sua importância ser maior ainda. Com o passar do tempo e com a evolução dos estudos em 

química orgânica, compostos deste tipo estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, sejam eles 

roupas, alimentos, plásticos, combustíveis, etc. Além do carbono, os elementos químicos hidrogênio, 

oxigênio e nitrogênio também são muito presentes em compostos orgânicos. 

Algumas características importantes desses compostos são: 

• Fazem predominantemente ligações covalente; 

• Compostos  orgânicos  formados  somente  por  carbono  e  por carbono  e hidrogênio são apolares. 

Quando, na molécula de um composto orgânico, houver um outro elemento químico além de carbono 

e hidrogênio, suas moléculas passarão a apresentar uma certa polaridade; 

• O carbono é um capaz de se ligar a outros carbonos, formando longas cadeias carbônicas; 

• O carbono é um elemento tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. O hidrogênio é monovalente, o 

oxigênio é bivalente e o nitrogênio é trivalente; 

• Dentre as 4 ligações que podem ser feitas pelo carbono, pode-se ter a presença de ligações duplas 

e/ou triplas.  

 

PSIU!! 

Existem compostos com carbono que não são compostos orgânicos, são eles: Os Carbonatos, os 

Cianetos, o CO e o CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-introducao-a-quimica-organica/explicacao/1
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Classificação do carbono 

Em uma cadeia carbônica, o carbono pode ser classificado de acordo com o número de outros 

átomos de carbono a ele ligados. 

  

 

PSIU!! 

Carbonos assimétricos ou quirais são aqueles que possuem 4 ligações sigma realizadas com 4 

ligantes diferentes. 

C* = Carbono quiral 

 

PSIU2!! 

 Uma outra forma de classificar o carbono é quanto aos tipos de ligações por ele feitas, observe: 

 Carbono saturado: quando apresenta quatro ligações simples.  Essas   ligações são denominadas 

sigma (σ). 

 Carbono insaturado: quando apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla. Essas ligações 

possuem uma ligação denominada pi (π). 
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Hibridização  

 Para realizar quatro ligações do tipo sigma, o carbono deveria apresentar quatro orbitais 

incompletos, esses orbitais seriam os responsáveis por realizar as ligações sigma. Mas quando paramos 

para observar os orbitais do carbono, vemos que isso não é possível. 

 

 

Afim de conseguir adquirir os seus 4 orbitais incompletos para realização das suas 4 ligações sigma, 

o carbono sofre um processo chamado de hibridização, é assim adquire seus 4 orbitais incompletos, o q o 

torna um elemento tetravalente. 

 

 

 

 A partir da hibridização, podemos classificar o carbono como tendo hibridização dos tipos sp, sp2 ou 

sp3. 
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Forma de representação 

Existem diferentes formas(fórmulas) de representação para moléculas orgânicas, dentre elas estão: 

 

Tipos de representação Representações do butano 

Fórmula molecular C4H10 

Fórmula estrutural plana 

 

Fórmula estrutural condensada CH3CH2CH2CH3 

Fórmula em bastão 
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Exercícios 

 

1. Recentemente, os produtores de laranja do Brasil foram surpreendidos com a notícia de que a 

exportação de suco de laranja para os Estados Unidos poderia ser suspensa por causa da 

contaminação pelo agrotóxico carbendazim, representado a seguir. 

 

 
 

De acordo com a estrutura, afirma-se que o carbendazim possui:  

a) fórmula molecular C9H11N3O2 e um carbono terciário.    

b) fórmula molecular C9H9N3O2 e sete carbonos secundários.    

c) fórmula molecular C9H13N3O2 e três carbonos primários.    

d) cinco ligações pi e vinte e quatro ligações sigma.    

e) duas ligações pi e dezenove ligações sigma.    

 

  

2. O chá da planta Bidens pilosa, conhecida vulgarmente pelo nome de picão, é usado para combater 

icterícia de recém-nascidos. Das folhas dessa planta, é extraída uma substância química, cujo nome 

oficial é 1-fenilepta-1,3,5-triino e cuja estrutura é apresentada a seguir. Essa substância possui 

propriedades antimicrobianas e, quando irradiada com luz ultravioleta, apresenta atividade contra 

larvas de mosquitos e nematoides. Sobre a estrutura dessa substância, pode-se afirmar que 

 

 
 

a) possui 12 átomos de carbono com hibridização sp2.    

b) possui 12 ligações sigma carbono-carbono.    

c) não possui carbonos com hibridização sp3.    

d) possui 3 átomos de carbono com hibridização sp.    

e) possui 9 ligações pi carbono-carbono.    
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3. A exposição excessiva ao sol pode trazer sérios danos à pele humana. Para atenuar tais efeitos 

nocivos, costuma-se utilizar agentes protetores solares, dentre os quais pode-se citar o 2-hidróxi-4-

metóxi-benzofenona, cuja fórmula está representada a seguir: 

 

Sobre esta substância é correto afirmar que: 

a) apresenta fórmula molecular C10H4O3.    

b) apresenta fórmula molecular C10H4O5.    

c) apresenta fórmula molecular C14H12O5   

d) apresenta fórmula molecular C14H12O3    

e) apresenta fórmula molecular C14H1603.    

  

 

4. O BHT é um importante antioxidante sintético utilizado na indústria alimentícia. Sobre o BHT é correto 
afirmar que ele apresenta: 

 

a) 2 carbonos quaternários.    

b) fórmula molecular C12H21O    

c) 3 carbonos quaternários.    

d) 3 carbonos com hibridação sp2    

e) 5 carbonos terciários.    

  

 

5. A seguir está representada a estrutura do metacrilato de metila. 
 

 

Essa substância possui fórmula molecular  

a)  e 2 ligações pi    

b) e 4 ligações pi    

c) e 4 ligações pi    

d) e 10 ligações sigma    

e) e 14 ligações sigma     
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6. Observe a fórmula 

 

As quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são, respectivamente:  

a) 5, 2 e 2.    

b) 3, 2 e 2.    

c) 3, 3 e 2.    

d) 2, 3 e 4.    

e) 5, 1 e 3.    

 

  

7. As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse 

de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química 

orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura: 

 

 

 

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário?  

a) Mãos. 

b) Cabeça.    

c) Tórax.    

d) Abdômen.    

e) Pés.    
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8. A PREDNISONA é um glicocorticoide sintético de potente ação anti-reumática, antiinflamatória e 

antialérgica, cujo uso, como de qualquer outro derivado da cortisona, requer uma série de precauções 

em função dos efeitos colaterais que pode causar. Os pacientes submetidos a esse tratamento devem 

ser periodicamente monitorados, e a relação entre o benefício e reações adversas deve ser um fator 

preponderante na sua indicação. 

 

Com base na fórmula estrutural apresentada anteriormente, qual o número de átomos de carbono 

terciários que ocorrem em cada molécula da prednisona?  

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 7  

  
 
 

9. A fórmula estrutural abaixo representa o antraceno, substância importante como matéria-prima para 
a obtenção de corantes. 
 

 

 

Examinando-se essa fórmula, nota-se que o número de átomos de carbono na molécula do 

antraceno é: 

a)  3. 

b) 10. 

c) 14. 

d) 18. 

e) 25.    
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10. O anuleno é um hidrocarboneto aromático que apresenta a seguinte fórmula estrutural simplificada: 
 

 

 

Sobre este composto pode-se afirmar que: 

a) tem fórmula molecular C18H20, 9 ligações pi e ângulos de 109° entre as ligações carbono-carbono. 

b) tem fórmula molecular C18H18, 9 ligações pi e ângulos de 120° entre as ligações carbono-carbono.    

c) tem fórmula molecular C18H16, 9 elétrons pi e ângulos de 109° entre as ligações carbono-carbono.    

d) tem fórmula molecular C18H20, 9 elétrons pi e ângulos de 120° entre as ligações carbono-carbono.    

e)  tem fórmula molecular C20H25, 9 ligações pi e ângulos de 120° entre as ligações carbono-carbono. 
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Gabarito 

 

1. D 

cinco ligações pi – ligações pi estão presentes nas insaturações 

e vinte e quatro ligações sigma, ligações “normais”. 

 

2. E 

Ligações pi destacadas: 

 

 

3. D 

 

 

4. A 

 

Um carbono ligado a outros quatro carbonos 

 

5. E 
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6. E 

 

 

 

7. A 

 

 

8. C 

 

 

9. C 

 

 

10. B 

Cada vértice da figura é um carbono, e perceba que cada carbono terá ligado a ele um hidrogênio, tendo 

então, a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios. 
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Radiotividade 
Quer ver esse material pelo Dex? Clique aqui. 

 

Resumo 

 

A radioatividade, que hoje conhecemos e utilizamos, estuda a emissão de radiações do núcleo instável 

de um átomo. Ou seja, átomos de alguns elementos – especialmente os que possuem massa muito grande 

– se desintegram espontaneamente, perdem/liberam partículas presentes em seus núcleos (partículas 

nucleares) ou ondas eletromagnéticas, para obterem estabilidade. Isso significa que tais átomos têm 

atividade radioativa. 

Mas como toda ciência, o estudo das radiações evoluiu ao longo do tempo, até chegar ao 

conhecimento atual. Vamos resumir essa história? 

 

Histórico 

• Antoine-Henri Becquerel → físico francês que trabalhava com sais de urânio, percebeu que um desses 

sais, o sulfato duplo de potássio e uranila – K2(UO2)(SO4)2 – era capaz de impressionar filmes 

fotográficos. Estudou-se tal comportamento e viu-se que isso se devia a radiações emitidas pelo sal. 

• Wilhelm Conrad Roentgen → físico alemão que trabalhava com raios catódicos (do tubo de Crookie), 

percebeu que esses raios emitiam uma nova radiação – os raios X – quando em contato com vidro ou 

metal. Posteriormente, viu-se que ela não possui massa nem carga.  

• Marie Sklodowska Curie → física e química polonesa que também trabalhava com sais de urânio, 

percebeu que impressões fotográficas feitas por esses sais aumentavam de intensidade à medida que 

aumentava-se a quantidade desses sais. Concluiu, assim, que a intensidade de radiação é proporcional 

à quantidade de urânio e, portanto, a radioatividade era um fenômeno atômico. 

• Ernest Rutherford → físico neozelandês que  trabalhou com polônio, estudou a ação de campos 

eletromagnéticos sobre as radiações e, assim, descobriu os raios α (alfa), β (beta) e γ (gama). Veremos 

com detalhes a seguir. 

 

Experimento de Rutherford 

➔ Criou uma aparelhagem contendo: polônio (elemento com atividade radioativa) em um bloco de 

chumbo, campo magnético, placas carregadas eletricamente (uma positiva e uma negativa) e uma 

placa fluorescente com sulfeto de zinco, que emite luminosidade ao ser atingida por radiação. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-radiotividade/explicacao/1


 
 

 

 

2 

Química 
 

 

 

β → como é desviada em direção à placa positiva, 

concluiu-se que possui carga negativa; 

→ como sofreu desvio com facilidade (desvio grande), 

concluiu-se que possui massa pequena. 

 

γ → como não sofre desvio, concluiu-se que não possui 

carga; 

→ não possui massa; 

 

α → como é desviada em direção à placa negativa, 

concluiu-se que possui carga positiva; 

→ como sofreu desvio com dificuldade (desvio pequeno), 

concluiu-se que possui massa maior. 

 

 

Radiações 

• Partícula 2α4
               A (massa) = 4 

                                       Z (carga) = 2         

                  

➔ É uma partícula nuclear; 

➔ Tem 1/10 da velocidade da luz; 

➔ É igual ao núcleo do hélio (possui 2 prótons, 2 nêutrons e número de massa 4); 

➔ Tem baixo poder de penetração, não ultrapassa papel, roupas finas e a nossa pele. 

 

• Partícula –1β0
       A (massa) = 0 

                                   Z (carga) = –1 

                              

➔ É uma partícula nuclear; 

➔ Tem 9/10 da velocidade da luz; 

➔ É igual a um elétron – ou é o elétron – deriva da quebra de um nêutron; 

➔ Tem poder de penetração superior ao da partícula α, não ultrapassa roupas grossas e madeira. 

 

• Radiação    0γ0
        A (massa) = 0 

                                    Z (carga) = 0 

                              

➔ Como não tem carga nem massa, não é uma partícula nuclear, é uma onda eletromagnética, assim como 

a luz e os raios X, de comprimento pequeno; 

➔ Trafega na velocidade da luz; 
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➔ Tem maior poder de penetração, mas não ultrapassa paredes de concreto ou chumbo. 

 

 

• Próton 1p1
      A (massa) = 1 

                        Z (carga) = 1 

                              

➔ É uma partícula nuclear; 

➔ Tem carga positiva.  

 

 

• Nêutron 0n1
     A (massa) = 1 

                          Z (carga) = 0 

                              

➔ É uma partícula nuclear; 

➔ Não tem carga, é neutra. 

 

• Pósitron +1β0
    A (massa) = 0 

                            Z (carga) = +1 

                              

➔ É a antimatéria da partícula beta; 

➔ Tem carga positiva. 

 

 

  OPA, antimatéria? 

Assim como a matéria é composta de partículas, a antimatéria é composta de antipartículas, que se 

tratam da partícula correspondente, mas com sinal contrário. O pósitron também é chamado de antielétron, 

já que é a antipartícula do elétron (é o elétron com carga +1). Acredita-se que, para cada matéria, há uma 

antimatéria correspondente. Você pode ler essa matéria show, para entender melhor: 

http://super.abril.com.br/ciencia/antimateria/.  

 

Leis da radioatividade 
 

• 1ª Lei da Radioatividade ou Lei de Soddy: emissão de partículas α 

 

O núcleo de um elemento radioativo, ao emitir uma partícula α, origina um elemento com número 

atômico menor em 2 unidades e número de massa menor em 4 unidades. Veja: 

 

ZXA → 2α4 + Z–2YA–4 

Exemplo: 

92U238 → 2α4 + Z–2YA–4 

 

http://super.abril.com.br/ciencia/antimateria/
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➔ Mas por quê? Porque como “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, a soma dos 

números atômicos (número de prótons) de antes da seta da reação nuclear deve ser igual à soma dos 

números atômicos de depois da seta. O mesmo deve ocorre com o número de massa. 

 

Z antes = Z depois / ZP = ZR e A antes = A depois / AP = AR 

IMPORTANTE À BEÇA: em uma reação nuclear, são representados os nuclídeos dos átomos envolvidos. 

 

 OPA, nuclídeo? 

É a representação do núcleo de um átomo, e sua notação se faz com o símbolo do elemento mais 

seu número atômico e seu número de massa, geralmente. 

Exemplo: se for representado o nuclídeo do oxigênio-16 (isótopo do oxigênio de número de massa 

16), será assim: 8O16. 

  

• 2ª Lei da Radioatividade ou Lei de Soddy-Fajans-Russel: emissão de partículas β 
 

O núcleo de um elemento radioativo, ao emitir uma partícula β, origina um elemento com número 

atômico maior em 1 unidade e número de massa igual ao do elemento desintegrado. Veja: 

  

ZXA → –1β0 + Z+1YA 

 

 

Exemplo: 

6C14 → –1β0 + 7N14 

 

➔ O motivo é o mesmo da primeira Lei. 

 

Cinética Radioativa 

Como toda "cinética", ela estuda velocidade. Já que é "radioativa", estuda a velocidade da desintegração 

de núcleos, ou o tempo necessário para que o núcleo de um elemento emita certa quantidade de radiação. 

 

• Tempo de meia-vida (T½ /P) 

É o tempo em que uma amostra de átomos de um elemento radioativo tem sua quantidade reduzida à 

metade, como diz o nome. Cada elemento possui seu tempo de meia-vida específico.  

 

Exemplo: O tempo de meia vida do fósforo-32  é de 32 dias. Isso significa que uma amostra contendo 1 

mol (6,02.1023 átomos/32 g) desse elemento hoje terá ½ mol (3,01.1023 átomos/16 g) dele daqui a 32 dias.  

 

➔ Logo, daqui a 128 dias (4 x 32), a sua quantidade será a inicial dividida por 2, depois por 2 de novo, 

depois por mais 2 e por fim, por mais 2.  

 

1 mol / 32 g      →      ½ mol / 16 g      →       ¼ mol / 8 g      →       ⅛ mol / 4 g       →      ⅟16 mol / 2 g 
32 dias + 32 dias + 32 dias + 32 dias 

÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 
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➔ Sendo assim, quantidade final (Qf) será igual a quantidade inicial (Qi)/2/2/2/2 ou Qi/24. Dessa resolução, 

tiramos a fórmula: 

 

Qf = Qi /2P 

Onde: 

Qf e Qi = pode ser mf e mi, se a quantidade for em massa; nf e ni, se for em número de mols, e por aí vai; 
P = é o período de meia-vida do elemento em questão. 

 

Transmutação artificial 

Chamamos de transmutação nuclear o bombardeamento de um nuclídeo com alguma partícula, 

formando um novo elemento químico e, geralmente, outras partículas são liberadas. Dizemos que é artificial 

porque não ocorre de forma espontânea, natural, há a intervenção humana. 

Exemplo: No bombardeamento do nitrogênio-14 com partículas alfa, há a agregação da mesma a 

esse elemento e a liberação de um próton, gerando oxigênio-17 (Z=8). 

 

2α4 +7N14 → 8O17 + + 1p1 

Fissão nuclear 

Caso a transmutação rompa o nuclídeo bombardeado, gerando nuclídeos de elementos diferentes de 

números atômicos menores e complementares ao do primeiro (ou seja, Z2+Z3=Z1, sendo Z1 o número atômico 

do nuclídeo bombardeado e Z2 e Z3 os dos elements resultantes), houve uma fissão nuclear. Fissão porque 

o elemento foi fissonado/dividido em outros. 

Exemplo: No bombardeamento do urânio-235 com nêutrons, como ocorre na bomba nuclear, há a 

fissão do urânio, liberando bário e criptônio e mais três nêutrons. 

 

92U235 + 0n1 → 36Kr91 + 56Ba142 + 3 0n1 

 

➔ Na bomba nuclear, cada nêutron formado bombardeia mais um átomo de urânio-235, liberando mais 

bário, criptônio e mais 3 nêutrons, que bombardeiam mais 3 átomos de urânio, e assim sucessivamente. 

A isso, damos o nome de reação em cadeia.  

 

➔ A fissão de um átomo de urânio-235 já libera muita energia, em forma de calor. Sendo alguns quilos 

desse elemento, a quantidade de energia liberada é absurdamente maior, o que faz da bomba nuclear 

um material bélico de altíssimo potencial de destruição, muito superior à de uma bomba de TNT, por 

exemplo. 

 

➔ A fissão nuclear também ocorre em uma usina nuclear, em que se faz a quebra do urânio, liberando 

muita energia, que aquece a água, fazendo-a vaporizar e girar uma turbina, a qual resulta em produção 

de energia elétrica. 
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Fusão nuclear 

Como o próprio nome explica, consiste na fusão dos núcleos de elementos, formando outro elemento 

e liberando partículas e energia. No Sol, por exemplo, ocorre a reação de fusão de quatro núcleos de 

hidrogênio, gerando hélio, dois pósitrons e muita energia, em forma de calor. 

 

4 1H1 → 2He4 + 2 +1β0 

 

➔ Na bomba de hidrogênio, ou bomba H, ocorre a mesma reação, por isso é um material bélico tão 

preocupante para a humanidade. A energia térmica liberada é muito superior à de uma bomba atômica. 

 

IMPORTANTE À BEÇA: a arqueologia e outros ramos do estudo da história natural utilizam o método de 

datação de fósseis com carbono-14. Trata-se de um isótopo do carbono com número de massa igual a 14 

(6 prótons e 8 nêutrons) que tem núcleo instável, e por isso tem atividade radioativa.  

 

➔ A frequência desse isótopo na natureza é conhecida pelos cientistas, ou seja, a proporção entre a 

quantidade de carbono-12 (C-12, o mais estável e mais presente na natureza) e de carbono-14 (C-14) 

incorporados aos organismos vivos e aos compostos químicos espalhados pelo ambiente já foi 

calculada.  

➔ Além disso, conhece-se a meia-vida do C-14, que é de aproximadamente 5600 anos. Então, é possível 

datar um fóssil, isto é, calcular em qual data ele viveu.  

➔ Mas como? Vamos supor que a proporção de C-12 e C-14 no ambiente seja de 1000:1, respectivamente. 

Se um cadáver possuir 1000 mols de C-12, vai possuir 1 mol de C-14, caso tenha morrido há pouco 

tempo e ainda não tenha havido decaimento dele. Então, se nesse cadáver encontramos apenas 0,5 mol 

de C-14 (metade da quantidade inicial do elemento), sabemos que já se passaram 5600 anos desde que 

o organismo morreu e parou de incorporar matéria orgânica.  

➔ Quanto menos C-14 no fóssil, mais antigo ele é. 

 

OBS: O exemplo acima (proporção 1000:1) foi apenas suposição, a concentração real de C-14 na Terra é de 

10 ppb (10 átomos de C-14 por bilhão de átomos na natureza). 

 

 

 

Quer assistir um QQD sobre o assunto e ainda baixar um mapa mental? Só clicar aqui! 

 Quer ainda saber o que aconteceu em Chernobyl? Só clicar aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/33kb3tX
http://bit.ly/2MPKzKJ
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Exercícios 

 

1. A partir da década de 40, quando McMillan e Seaborg obtiveram em laboratório os primeiros elementos 

transurânicos (NA > 92), o urânio natural foi usado algumas vezes para obter tais elementos. Para 

tanto, ele era bombardeado com núcleos de elementos leves. Na obtenção do Plutônio, do Califórnio 

e do Férmio as transmutações ocorreram da forma a seguir: 

 

Sendo assim, os valores de A, B e C que indicam as quantidades de nêutrons obtidas são, 

respectivamente:  

a) 1, 4 e 5.  

b) 1, 5 e 4.  

c) 2, 4 e 5.  

d) 3, 4 e 5.  

e) 3, 5 e 4. 

 

 

2. Na obtenção de um dado elemento transurânico, por meio das reações nucleares: 

 

 

podemos afirmar que o isótopo B desse elemento transurânico possui número atômico e número de 

massa respectivamente iguais a: 

a) 93 e 239. 

b) 94 e 240. 

c) 95 e 241. 

d) 96 e 245. 

e) 97 e 248. 
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3. "À medida que ocorre a emissão de partículas do núcleo de um elemento radioativo, ele está se 

desintegrando. A velocidade de desintegrações por unidade de tempo é denominada velocidade de 

desintegração radioativa, que é proporcional ao número de núcleos radioativos. O tempo decorrido 

para que o número de núcleos radioativos se reduza à metade é denominado meia-vida." 
USBERCO, João e SALVADOR, Edgard. Química. 12ª ed. Reform - São Paulo: Editora Saraiva, 2009. (Volume 2: Físico-

Química). 

 

Utilizado em exames de tomografia, o radioisótopo flúor-18 18( F)  possui meia-vida de uma hora e 

trinta minutos (1h 30min). Considerando-se uma massa inicial de 20 g  desse radioisótopo, o tempo 

decorrido para que essa massa de radioisótopo flúor-18 fique reduzida a 1,25 g  é de  

Dados: log16 1,20; log 2 0,30= =   

a) 21  horas.    

b) 16  horas.    

c) 9  horas.    

d) 6  horas.    

e) 1 hora.    

 

 

4. O isótopo 238  do plutônio ( )238
94Pu ,  cujo tempo de meia vida é de aproximadamente 88 anos, é 

caracterizado por sua grande capacidade de emissão de partículas do tipo alfa. Entretanto, não é 

capaz de emitir partículas do tipo beta e radiação gama. A respeito desse radioisótopo, são realizadas 

as seguintes afirmações: 

I. Ao partir-se de 1kg  de plutônio-238,  após 176 anos, restarão 250 g  desse isótopo. 

II. A equação 238 234 4
94 92 2Pu U α→ +  representa a emissão que ocorre nesse isótopo. 

III. A quantidade de nêutrons existentes no núcleo do plutônio-238  é de 144.  

 

Considerando-se os conhecimentos adquiridos a respeito do tema e das afirmações supracitadas, é 

correto que  

a) não há nenhuma afirmação verdadeira.    

b) são verdadeiras apenas as afirmações I e II.    

c) são verdadeiras apenas as afirmações I e III.    

d) são verdadeiras apenas as afirmações II e III.    

e) todas as afirmações são verdadeiras.    
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5. Um átomo X, de número atômico 92 e número de massa 238, emite uma partícula alfa, transformando-
se num átomo Y, o qual emite uma partícula beta, produzindo um átomo Z. Então:  

a) os átomos Y e X são isótopos.  

b) os átomos X e Z são isótonos.  

c) os átomos X e Y são isóbaros.  

d) o átomo Z possui 143 nêutrons.  

e) o átomo Y possui 92 prótons. 

 

 

6. No processo de desintegração natural de 92U 238, pela emissão sucessiva de partículas alfa e beta, 

forma-se o 88Ra226. Os números de partículas alfa e beta emitidas neste processo são, 

respectivamente,  

a) 1 e 1.  

b) 2 e 2.  

c) 2 e 3.  

d) 3 e 2.  

e) 3 e 3. 

 

 

7. Após algumas desintegrações sucessivas, o 90Th232, muito encontrado na orla marítima de Guarapari 

(ES), se transforma no 82Pb208. O número de partículas e emitidas nessa transformação foi, 

respectivamente, de:  

a) 6 e 4  

b) 6 e 5  

c) 5 e 6  

d) 4 e 6  

e) 3 e 3 

 
 

8. Na usina coreana de Wolsung, cerca de 50 litros de água pesada vazaram (...), e puderam ser 
recuperados sem maiores danos logo após o incidente.”  

(JB, 06/10/99)  

A água pesada (D2O) é constituída por deutério e oxigênio, e é um subproduto das usinas nucleares, 

sendo obtida através do bombardeamento do núcleo de hidrogênio. 

 

De acordo com a reação acima, X é um(a):  

a) elétron.  

b) nêutron.  

c) partícula α.  

d) partícula β.  

e) partícula γ. 
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9. Um radioisótopo, para ser adequado para fins terapêuticos, deve possuir algumas qualidades, tais 

como: emitir radiação gama (alto poder de penetração) e meia-vida apropriada. Um dos isótopos 

usados é o tecnécio-99, que emite este tipo de radiação e apresenta meia-vida de 6 horas. Qual o 

tempo necessário para diminuir a emissão dessa radiação para 3,125 % da intensidade inicial?  

a) 12 horas.  

b) 18 horas.  

c) 24 horas.  

d) 30 horas.  

e) 36 horas. 

 

 

10. Em abril de 1986, um nome ficou na memória da humanidade: Chernobyl. Supondo-se ser o Sr - 90, 
(cuja meia-vida é de 28 anos) a única contaminação radioativa, em 2098 a quantidade desse isótopo 
terá se reduzido a  

a) 1/2 da quantidade inicialmente presente.  

b) 1/4 da quantidade inicialmente presente.  

c) 1/8 da quantidade inicialmente presente.  

d) 1/16 da quantidade inicialmente presente.  

e) 1/32 da quantidade inicialmente presente. 
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Gabarito 

 

1. E 

 

238 + 4                           =   239 + A 

A = 3 

 

 

           238 +     12           =     245 + B 

                              B = 5 

 

      238 + 16             =    250 + C 

                          C = 4 

 

2. A 

Primeiro vamos descobrir o número atômico (Z) e o número de massa (A) de A: 

92U238 + 0n1 →zAA + 0γ0 

Índices inferiores (número atômico): 92 + 0 = Z + 0 → Z = 92; 

Índices superiores (número de massa) : 238 + 1 = A + 0 → A = 239. 

Agora, temos: 

92A239 →-1β0 + zBA 

Quando um elemento emite uma partícula beta, um nêutron do núcleo decompõe-se e origina um próton, 

um elétron e um antineutrino. O próton permanece no núcleo, o que significa que o número atômico 

aumenta em uma unidade (92 + 1 = 93), e o número de massa não se altera porque, ao mesmo tempo 

que perdeu o nêutron, ele ganhou o próton (permanece igual a 239). 

Assim, temos: 

Índices inferiores (número atômico): 92 = -1 + Z → Z = 93; 

Índices superiores (número de massa): 239 = 0 + A → A = 239. 

92A239 →-1β0 +93B239 
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3. D 

1 1 1 1
2 2 2 2

1
2

t t t t

20 g 10 g 5 g 2,5 g 1,25 g

t 4 t

t 4 1,5 h 6 h

⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

= 

=  =

 

ou 

 

inicial

n

n

n

n 4

m
m

2

20 g
1,25 g

2

2 16

2 2

n 4

t 4 n

t 4 1,5 h

t 6 h

=

=

=

=

=

= 

= 

=

   

 

4. E 

[I] Verdadeira. Ao partir-se de ( )1kg 1.000 g  de plutônio-238,  após 176 anos, restarão 250 g  desse 

isótopo. 

88 anos 88 anos
1.000 g 500 g 250 g

Tempo 88 anos 88 anos 176 anos

⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→

= + =
 

[II] Verdadeira. A equação 238 234 4
94 92 2Pu U α→ +  representa a emissão alfa que ocorre nesse isótopo. 

Emissão alfa238 234 4
94 92 2

Partícula
alfa

Pu U⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + α  

[III] Verdadeira. A quantidade de nêutrons existentes no núcleo do plutônio-238  é de 144.  

238 (A)
94 (Z)

Pu A Z n

238 94 144 nêutrons

− =

− =

   

 

5. D 

Reações montadas: 

92x238 → 2α4 + 90Y234 

 

90Y234 →-1β0 + 91Z234 

 

6. D 

92U238 →  x 2α4 + y-1β0 + 88Ra226 

238 = 4x + 0y + 226 

X = 3 
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92 = 2x – y + 88 

Y =2 

 

7. A 

Vamos então montar a nossa expressão com base dos dados fornecidos no problema: 

 

 
 

Agora queremos encontrar quantas radiações alfa e beta foram emitidas nessa desintegração 

sucessiva. 

Vamos chamar a quantidade de emissões alfa de ''x'' e emissões beta de ''y''. 

Para encontrar esse valores, vamos utilizar as massas dos elementos e das radiações como referência 

para encontramos a quantidade de emissões alfa, esqueceremos inicialmente seus números atômicos. 

Então apenas tomando como referência as unidades massa, teremos a seguinte equação: 

 

232 = 4x + y0 + 208 

Resolvendo a equação: 

232 - 208 = 4x 

24 = 4x 

24/4 = x 

x = 6 

Então a quantidade de radiações alfa emitidas neste processo foram 6. 

Para encontrar a quantidade de emissões beta, basta utilizar a quantidade de prótons como referência: 

90 = 2x + (-y) + 82 

Como descobrimos 'x'' basta substituir: 

90 = 2*6 - y + 82 

Resolvendo: 

90 = 12 + 82 - y 

90 = 94 - y 

90 - 94 = -y 

- 4 = - y 

y = 4 

Então a quantidade de emissões beta neste processo é 4, logo: 

 

 

 

8. B 

ZXA 

A = 2-1 =1 

Z = 1 – 1 = 0 

0X1  =  0n1 

 

9. D 

Considere cada → como um período de 6h 

100% → 50% → 25% → 12,5% → 6,25% → 3,125% 

5 → = 5 x 6h = 30h 
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10. D 

2098 -1986 = 112 anos 

Como o tempo de meia vida é 28 anos : 112/ 28 =  4 tempos de meia vida 

1 → ½ → ¼ → 1/8 → 1/16 
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Eixo temático: política – conceitos 

 

Resumo 

 

Política é um tema caro ao ENEM. Nos últimos anos, diversas discussões relacionadas a isso 

passaram pelos vestibulares e, principalmente, pelo Exame. Vamos dar uma olhada em alguns temas já 

cobrados, antes de começarmos a nossa aula? 

 

• ENEM 1999: Cidadania e participação social 

• ENEM 2002: O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as 

transformações sociais que o Brasil necessita? 

• ENEM 2009: O indivíduo frente à ética nacional 

 

É fácil perceber a importância deste eixo nos seus estudos para o ENEM, né? Dito isso, vamos às 

questões? Olho nas referências! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2 

Redação 
 

Exercícios 

 

1. Em sua origem, a palavra democracia, que significa "governo do povo", tinha uma acepção diversa da 
que a caracteriza hoje. Nos dias atuais, a ideia de representatividade é inerente ao ideal democrático. 
Qual o problema original dessa representação? 

 

2. A palavra política possui atualmente diversas acepções, todas derivadas da ideia de administrar a 
polis (cidade). Explique os principais usos desse termo, relacionando-os ao sentido de cidadania.  

 

3. "A corrupção é um comportamento simultaneamente imoral e antiético." Explique essa ideia, 
buscando diferenciar, em linhas gerais, ética de moral. 

 

4. Uma expressão bastante utilizada atualmente quando nos referimos a desmandos cometidos por 
políticos é o chamado abuso de autoridade. Esse comportamento, tipicamente brasileiro, tem raízes 
históricas e pode ser explicado sob uma perspectiva antropológica. Comente. 

 

5. Elabore um argumento demonstrando por que a consciência política do brasileiro está diretamente 
associada ao panorama de falência das utopias no mundo contemporâneo.  

 

6. "O grande problema do nosso sistema democrático é que ele permite fazer coisas nada democráticas 
democraticamente." Com essa frase, José Saramago elucidou um pensamento crítico sobre o ideal 
democrático. Explique. 

 

7. Segundo o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, "a corrupção no Brasil é um problema 
endêmico". 
a) O que isso significa? Essa visão parece apropriada ou trata-se de uma estereotipação típica de 

quem está distante da nossa realidade? 
b) Relacione a afirmação de Clinton à frase "As canções que falam de política e corrupção mantêm-

se sempre atuais", se Gabriel, o Pensador. 

 

8. O realismo e o idealismo são duas grandes correntes históricas em que se dividem as relações entre 
os países no plano internacional. Comente essa distinção, enfatizando o papel do Brasil na conjuntura 
mundial. 
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9.   

 

 

A simulação de votos, para as eleições presidenciais de 2014, divulgada pelo jornal gaúcho Zero Hora, 

denunciam um grande problema dos dias atuais: a crise de representatividade política no Brasil. Tem 

sido difícil, no meio eleitoreiro, destacar grandes nomes para próximas eleições, o que preocupa a 

sociedade, já que os mesmos políticos de sempre - muitos deles mergulhados em esquemas de 

corrupção - continuam liderando as intenções de voto.  

a) Quais são as possíveis causas dessa crise, hoje, no Brasil? Escolhe-se, aqui, o "menos pior", na 

hora de votar? 

b) Sabe-se que esse problema não é só nosso. Mostre como, no mundo, essa crise de 

representatividade política tem acontecido. 
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Agora que discutimos diversas ideias sobre a questão política no Brasil e no mundo, chegou a hora de 

ler, entender e debater uma proposta - antes de, é claro, interpretarmos uma redação exemplar. Vamos 

juntos? Planeje - sozinho e, mais tarde, com o seu monitor - um texto sobre o tema a seguir: 

 

O partido dos que não votam 

 

Preocupa cada vez mais o chamado partido dos “sem voto”, que nas últimas eleições chegou, em 

algumas cidades, a superar os votos recebidos pelo vencedor somados às abstenções, aos votos 

nulos e em branco. É apenas um gesto de desgosto com a política ou algo mais? Até onde vai o 

desencanto e onde começa o protesto? 

É democrático porque está previsto em lei. É também um voto útil? Talvez não. Ou melhor, é útil para 

os candidatos que disputam a eleição, especialmente para o que lidera a disputa. Segundo o jurista 

formado em Harvard Joaquim Falcão, é ilusório acreditar que existe o não voto. “Quem não participa, 

aceita, contribui, se resigna com o resultado provável”. E acrescenta: “No fundo, vota em quem vai 

ganhar”, diz ele num artigo em O Globo. Não existe, portanto, segundo ele, a possibilidade de lavar as 

mãos, porque quem não vota também está votando. É só isso ou existe algo mais profundo no atual 

abandono do voto por parte de milhões de brasileiros? De quem é a culpa por esse paradoxo de que 

não votar é votar em quem vai ganhar? É um problema grave para a democracia. Sem dúvida, a culpa 

não é do eleitor desiludido com a política, mas do sistema de democracia representativa atual. 

A solução seria uma mudança radical na lei eleitoral, começando para que o voto, no Brasil e na grande 

maioria das democracias do planeta, seja livre e não obrigatório. As leis deveriam permitir que viessem 

para a política aqueles que realmente querem se empenhar no bem da sociedade e não em chegar ao 

poder com todos os privilégios que isso implica. Hoje existe quase uma casta de candidatos, às vezes 

clãs familiares, que são aqueles que acabam disputando e vencendo as eleições. No final, a chave da 

corrupção política está aí, pois hoje em dia as campanhas eleitorais são caríssimas. Ninguém se elege 

sem muito dinheiro à disposição. Como mudar isso? 

É verdade que segundo a lei, como afirma o jurista brasileiro, o eleitor acaba sendo culpado pelo 

resultado da eleição votando ou não. No entanto, neste momento acredito que o protesto que implica 

não votar ou anular o voto vai mais longe. É tão grande que, mesmo ainda não influenciando o 

resultado final, é um aviso para a classe política. O que aconteceria se num país como este, em que o 

voto é obrigatório, 80% dos eleitores deixassem de votar? E se ninguém votasse? 

O interesse em participar da vida pública é sinal de uma democracia viva e consciente. Da mesma 

forma, o desprezo pelo voto, o desinteresse pela coisa pública, a rejeição daqueles que se candidatam 

para serem eleitos, são o pior alerta de que algo não funciona. Uma democracia que aparece 

sequestrada por interesses bastardos de políticos cada vez mais comprometidos com o crime e mais 

distantes da realidade viva das pessoas carrega em seu seio os germes do fascismo. 

O partido do não voto parece querer lançar um alerta no Brasil que os políticos deveriam ouvir. E 2018 

está aí. Uma data que poderia decidir e comprometer o futuro do país. Serão as presidenciais do pós-

impeachment e do pós-Lava Jato. Os brasileiros terão um candidato realmente ficha limpa a quem 

confiar a esperança e o bem-estar deles e de seus filhos? 

Juan Arias 

Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/25/opinion/1477430164_717014.html 
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Os texto de Juan Arias, colunista da versão brasileira do jornal ElPaís, reflete sobre um problema que 

parece fazer parte não só do Brasil, mas também de diversas outras nações: a crise de 

representatividade política. Considerando as suas experiências cotidianas e leituras a respeito do 

assunto, produza um texto dissertativo-argumentativo de até 25 linhas trazendo fatos e explicações 

que fundamentem seu ponto de vista acerca da reflexão. De ̂ um título ao seu texto. 
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Gabarito 

 

Exercícios 

Respostas pessoais 

 

Veja uma redação exemplar sobre o tema da crise de representatividade política, produzida pela nossa 

querida Bruna Saad: 

 

Sedentarismo político 

 

Democracia é a forma de governo na qual a soberania é exercida pelo povo. Esse sistema, tão almejado 

por muitos povos, tem como principal característica a oportunidade de participação popular nas decisões 

políticas, principalmente, por meio do voto. Percebe-se, porém, desde as últimas décadas do século XX, que 

a representatividade política encontra-se em grave crise, evidenciada na relação entre os representantes e 

a população.  

Primeiramente, podemos analisar o cenário das últimas eleições presidenciais do Brasil. O elevado 

número de votos brancos, nulos e de abstenções torna evidente a falta de identificação entre o povo e seus 

possíveis representantes. A partir disso, é possível considerar, até mesmo, essa situação como forma de 

protesto. É importante, também, ressaltar as manifestações populares ocorridas tanto nas ruas quanto na 

internet, nas quais o povo revelou um evidente descontentamento com a situação em que nos encontramos. 

Em contrapartida, mas ainda como indicador da falta de representatividade, há, também, o grupo de 

pessoas alienadas politicamente. Esses indivíduos não demonstram interesse em participar da vida pública, 

alegando não acreditar em mudanças e, principalmente, admitindo a sensação de não se sentirem 

representados por nenhum partido. Podemos atribuir como uma das causas desse cenário de insatisfação 

o comportamento dos nossos representantes e, principalmente, o sistema de corrupção que se instaurou no 

país. É possível, também, levantar como causa a fragmentação social, que divide a sociedade em grupos que 

lutam pelos próprios interesses, sem reivindicar projetos que abranjam os interesses de toda a população.  

Fica claro, portanto, que a crise na representação política não favorece o poder popular. Dessa forma, 

a situação só tende a piorar, aumentando o poder de políticos que não correspondem às expectativas da 

população. Para que ocorram mudanças, as pessoas devem se conscientizar da importância da sua 

participação pública e colocar em prática o conceito de democracia. 
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Democracia semidireta 
 

Resumo 

 
O que é democracia ?  

A palavra democracia tem origem no grego demokratía, que é composta por demos (que significa 

povo) e kratos (que significa poder). Neste sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio 

universal. É um tipo de governo em que todas as importantes decisões políticas estão nas mãos do povo, 

que elegem seus representantes por meio do voto. A democracia é um regime de governo que pode existir 

no sistema presidencialista, onde o presidente é o maior representante do povo, ou no sistema 

parlamentarista, onde existe a figura do primeiro ministro, que toma as principais decisões políticas. 

Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como 

as liberdades de expressão, de religião, a proteção legal, e as oportunidades de participação na vida política, 

econômica, e cultural da sociedade. A Grécia Antiga foi o berço da democracia, onde principalmente em 

Atenas o governo era exercido por todos os homens livres. Naquela época, os indivíduos eram eleitos ou 

eram feitos sorteios para os diferentes cargos. Na democracia ateniense, existiam assembleias populares, 

onde eram apresentadas propostas, sendo que os cidadãos livres podiam votar. Existem dois tipos principais 

de democracia, notadamente: Democracia direta ou pura e democracia indireta ou representativa.  

 

Democracia direta 

A democracia direta é o sistema político no qual a sociedade toma as suas decisões de maneira 

direita, ou seja, sem precisar do intermédio de representantes.  Esse era o tipo de democracia que vigorava, 

por exemplo, em Atenas na Antiguidade Grega, onde todos os que eram considerados cidadãos tinham o 

direito de participar do processo de tomada de decisões.  A Ágora era o lugar no qual os debates políticos 

eram realizados entre os cidadãos.  Vale lembrar, no entanto, que nem todas as pessoas eram consideradas 

cidadãs na antiguidade grega.  Por exemplo: Mulheres, escravos, estrangeiros, estavam todos excluídos do 

processo político.   

 

Democracia indireta ou representativa 

Já a democracia indireta ou representativa é o sistema político no qual o povo exprime sua vontade 

elegendo representantes, os quais tomam as decisões políticas em nome deles.  Neste último tipo de 

democracia, portanto, a sociedade não participa diretamente do processo de tomada de decisões, o que fica 

a cargo dos representantes eleitos pelo voto popular.  No Ocidente, o conceito moderno de democracia 

política é justamente o de democracia representativa, no qual uma pessoa ou grupo são eleitos 

representantes e são organizados, em geral, em instituições como o Parlamento, Câmara, Congresso, e etc... 

 

 

Democracia semidireta 

 A democracia semidireta tem esse nome porque, de um lado, possui um caráter representativo, no 

sentido de que as pessoas elegem os seus representantes e, de outro lado, há alguns institutos que 

possibilitam uma participação direta dos representados em alguns casos específicos e esporádicos.  Esses 

institutos são o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, o veto popular, entre outros.  

 O plebiscito é uma consulta prévia feita ao povo para que ele manifeste sua opinião sobre uma 

determinada medida ou lei a ser adotada pelo governo.  Já o referendo é um instituto da democracia 

semidireta no qual a coletividade pode dar sua opinião sobre uma medida já tomada pelos governantes.  

Nesse sentido, o referendo é a ratificação popular de algo que já está feito.  A iniciativa popular, por sua vez, 
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é um instrumento utilizado na democracia direta ou semidireta a partir do qual a coletividade pode 

apresentar projetos de lei.  Dessa maneira, determinados projetos de lei podem tramitar e serem aprovados 

na medida em que uma grande quantidade de pessoas os apoie.  Por fim, o veto popular é um instrumento 

democrático utilizado no sentido de impedir uma determinada medida governamental.  No Brasil, por 

exemplo, a Constituição de 1988 atribui a tarefa de veto tão somente aos chefes do poder executivo, como, 

por exemplo, o presidente da República.    
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Exercícios 

 

1. Segundo Robert Dahl, a democracia necessita de certas condições para que a sua existência seja 

plena. Das alternativas relacionadas, marque a que NÃO se enquadra como um componente pertinente 

à democracia:  

a) Liberdade de criar e de se associar a organizações.  

b) Direito de voto.  

c) Criação de espaços destinados à participação política dos cidadãos.  

d) Privilégios políticos a famílias de linhagem nobre.  

 

 

2. A democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si e, por meio 

de argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que seja satisfatório para 

todos. A democracia ativista desconfia das exortações à deliberação por acreditar que, no mundo real 

da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, processos 

democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os 

agentes mais poderosos. Ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção 

de mais justiça devem realizar principalmente a atividade de oposição crítica, em vez de tentar chegar 

a um acordo com quem sustenta estruturas de poder existentes ou delas se beneficia. 
YOUNG, 1. M. Desafios ativistas à democracia deliberativa. Revista Brasileira de Ciência Política, n. 13, jan.-abr. 2014. 

 

As concepções de democracia deliberativa e de democracia ativista apresentadas no texto tratam 

como imprescindíveis, respectivamente: 

a) a decisão da maioria e a uniformização de direitos. 

b) a organização de eleições e o movimento anarquista. 

c) a obtenção do consenso e a mobilização das minorias. 

d) a fragmentação da participação e a desobediência civil. 

e) a imposição de resistência e o monitoramento da liberdade. 
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3. O conceito de democracia, no pensamento de Habermas, é construído a partir de uma dimensão 

procedimental, calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo 

de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para somente então 

decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, 

permeado pelo discurso, que antecede a decisão. 
VITALE, D. Jürgen Habermas, modernidade e democracia deliberativa. Cadernos do CRH (UFBA), v. 19, 2006 (adaptado). 

 

O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode favorecer processos de inclusão 

social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça o(a): 

a) participação direta periódica do cidadão. 

b) debate livre e racional entre cidadãos e Estado. 

c) interlocução entre os poderes governamentais. 

d) eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. 

e) controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. 

 

 

4. Maravilha! 

Pode-se parafrasear Winston Churchill e dizer da democracia o mesmo que se diz da velhice, que, por 

mais lamentável que seja, é melhor que sua alternativa. A única alternativa para a velhice é a morte. 

Já as alternativas para a democracia são várias, uma pior do que a outra. É bom lembrá-las sempre, 

principalmente no horário político, quando sua irritação com a propaganda que atrasa a novela pode 

levá-lo a preferir outra coisa. Resista. [...] Diante disso, em vez de “que chateação”, pense “que 

maravilha!”. É a democracia em ação, com seus grotescos e tudo. Saboreie, saboreie. 

O processo, incrivelmente, se autodepura, sobrevive aos seus absurdos e dá certo. Ou dá errado, mas 

pelo menos de erro em erro vamos ganhando a prática. Mesmo o que impacienta é aproveitável, e 

votos inconsequentes acabam consequentes. O Tiririca, não sei, mas o Romário não deu um bom 

deputado? Vocações políticas às vezes aparecem em quem menos se espera. E é melhor o cara poder 

dizer a bobagem que quiser na TV do que viver num país em que é obrigado a cuidar do que diz. Melhor 

ele pedir voto porque é torcedor do Flamengo ou bom filho do que ter sua perspectiva de vida decidida 

numa ordem do dia de quartel. Melhor você ser manipulado por marqueteiros políticos, com direito a 

desacreditá-los, do que pela propaganda oficial e incontestável de um poder ditatorial. [...] 

Certo, às vezes as alternativas para a democracia parecem tentadoras. Ah, bons tempos em que o 

colégio eleitoral era minimalista: tinha um só eleitor. O general da Presidência escolhia o general que 

lhe sucederia, e ninguém pedia o nosso palpite. Era um processo rápido e ascético que não sujava as 

ruas. A escolha do poder nas monarquias absolutas também é simples e sumária, e o eleitor do rei 

também é um só, Deus, que também não se interessa pela nossa opinião. Ou podemos nos imaginar 

na Roma de Cícero, governados por uma casta de nobres, sem nenhuma obrigação cívica salvo a de 

aplaudi-los no fórum, só cuidando para não parecer ironia. 

A democracia é melhor. Mesmo que, como no caso do Brasil das alianças esquisitas, os partidos 

coligados em disputa lembrem uma salada mista, e ninguém saiba ao certo quem representa o quê. E 

onde, com o poder econômico mandando e desmandando, a atividade política termine parecendo 
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apenas uma pantomima. Não importa, não deixa de ser – comparada com o que já foi – uma 

maravilha. 

Luis Fernando Veríssimo, 31/08/2014, www.geledes.org.br 

 

Ao fazer o elogio à democracia, o autor aponta, também, defeitos do regime. Tendo isso em vista, 

considere as seguintes afirmativas: 

1. A democracia apresenta grandes incoerências internas. 

2. O sistema econômico tem grande poder sobre as decisões. 

3. O regime democrático tem, na sua contraparte, muitas alternativas. 

4. As articulações entre os partidos são pouco claras, dada sua indefinição. 

 

Comprovam a afirmação de que o autor tanto elogia quanto critica o regime democrático as 

afirmativas: 

a) 1 e 4 apenas. 

b) 1 e 3 apenas. 

c) 2 e 3 apenas. 

d) 2, 3 e 4 apenas. 

e) 1, 2 e 4 apenas. 

 

 

5. Até meados de 1970, mais de dois terços de todas as sociedades do mundo poderiam ser 

consideradas autoritárias. Atualmente menos de um terço das sociedades é de natureza autoritária. 

A democracia não está mais concentrada nos países ocidentais, ela agora é defendida, ao menos em 

princípio, em muitas regiões do mundo. 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

Um exemplo de situação vivenciada em países democráticos é 

a) a disseminação das expressões artísticas, literárias e musicais, para que a população se adeque 

às estratificações sociais.    

b) a possibilidade de consulta popular, em forma de plebiscito, para que o povo expresse suas 

opiniões a respeito de uma questão específica.    

c) a redução de oportunidades, para que o cidadão possa intervir em aspectos da vida pública, junto 

com o Governo.    

d) a concentração de riquezas nas mãos do Estado, para que o governo possa aumentar as 

igualdades sociais.    

e) o grande número de partidos políticos, para que os políticos usem, de forma ilimitada, o poder.    
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6. A teoria da democracia participativa é construída em torno da afirmação central de que os indivíduos 

e suas instituições não podem ser considerados isoladamente. A existência de instituições 

representativas em nível nacional não basta para a democracia; pois o máximo de participação de 

todas as pessoas, a socialização ou “treinamento social” precisa ocorrer em outras esferas, de modo 

que as atitudes e as qualidades psicológicas necessárias possam se desenvolver. Esse 

desenvolvimento ocorre por meio do próprio processo de participação. A principal função da 

participação na teoria democrática participativa é, portanto, educativa. 
 PATEMAN, C. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

  

 Nessa teoria, a associação entre participação e educação tem como fundamento a 

a) ascensão das camadas populares.    

b) organização do sistema partidário.    

c) eficiência da gestão pública.    

d) ampliação da cidadania ativa.    

e) legitimidade do processo legislativo.    

 

 

7. Nesse tipo de democracia o povo participa diretamente, propondo, aprovando ou autorizando a 

elaboração de uma lei ou a tomada de uma decisão relevante pelo Estado. A atuação do povo não é 

exclusiva, pois age em conjunto com os representantes eleitos, que vão discutir, elaborar ou aprovar 

a lei. O texto faz referências a 

a) Democracia Direta. 

b) Democracia Representativa. 

c) Democracia Semidireta. 

d) Democracia Moderna. 

e) Democracia Pura. 
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8. “Na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os 

currículos da educação pública, o status das Igrejas e das comunidades religiosas, as normas do 

direito penal (por exemplo, quanto ao aborto), mas também em assuntos menos chamativos, como, 

por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de 

normas de segurança ou a delimitação das esferas pública e privada — em tudo isso reflete-se amiúde 

apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos 

históricos. Por causa de tais regras, implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade 

republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, pode eclodir um conflito 

cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria.” 
HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. 

A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo 

nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança: 

a) A secessão, pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na condição da sua 

concentração espacial, num tipo de independência nacional. 

b) A reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades 

étnicas, confissões religiosas e formas de vida, em torno da coesão de uma cultura política 

nacional. 

c) A coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de 

autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à 

coerção do melhor argumento. 

d) A autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das 

tradições de suas origens em nome da harmonia da política nacional. 

e) O desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou distintas 

convenções de comportamento, para compor a arena política a ser compartilhada. 

 

 

9. Os debates atuais sobre a legitimidade do poder político ocupam lugar de destaque na agenda 

internacional contemporânea. Alguns críticos da democracia liberal burguesa afirmam que esta 

modalidade de governo está em crise e precisa, urgentemente, incorporar novos mecanismos para 

dotar o poder de maior representatividade. 

 
Nesse sentido, novas experiências têm sido sugeridas, dentre as quais é correto apontar 

a) a república presidencialista.    

b) a república parlamentarista.    

c) a democracia deliberativa.    

d) a democracia representativa. 

e) a monarquia parlamentarista.    
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10.  

 
Democracia: “regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos 

cidadãos.” 

JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 

Uma suposta “vacina” contra o despotismo, em um contexto democrático, tem por objetivo: 

a) Impedir a contratação de familiares para o serviço público. 

b) Reduzir a ação das instituições constitucionais. 

c) Combater a distribuição equilibrada de poder. 

d) Evitar a escolha de governantes autoritários. 

e) Restringir a atuação do Parlamento. 
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Gabarito 
 

1. D 

Na democracia não há espaço para privilégios relativos à manutenção do poder por hereditariedade, 

sendo o exercício do governo de responsabilidade de representantes selecionados por meio de eleições, 

da qual podem disputar virtualmente todos os cidadãos membros da sociedade em questão. 

 

2. D 

A democracia representa um “regime político em que a soberania é exercida pelo povo, pertence ao 

conjunto de cidadãos”. Dessa maneira, ela é associada à charge como uma vacina perfeita contra o 

despotismo, pois assinala a importância da manutenção de direitos políticos a todos os cidadãos.  

 

3. B 

O filósofo Habermas que defendia o “agir comunicativo”, a fim de que os indivíduos busquem seus 

objetivos pessoais, respeitando a condição de que podem conciliar suas ações de acordo com bases 

de uma definição comum. Dessa maneira, o debate público visa a conciliação dos direitos, a partir da 

coerção do melhor argumento. 

  

4. E 

O autor ressalta a ambiguidade da democracia, que, ao mesmo tempo que trás liberdade de expressão 

e decisão elege políticos e criam partidos sem representatividade. A democracia é, para o autor, a única 

alternativa bem sucedida, ainda que não a ideal. 

Por isso, a afirmativa 3 é a única falsa, pois não traz um elogio ao sistema. 

 

5. B 

A democracia corresponde ao governo do povo. Ele pode participar do processo decisório tanto na 

eleição de seus representantes, quanto de forma direta, em referendos ou plebiscitos.   

 

6. D 

A participação na democracia está intimamente vinculada ao exercício da cidadania. Nesse sentido é 

que a democracia participativa tende a garantir uma cidadania mais ativa do que outras formas de 

organização, como a democracia representativa. 

 

7. C 

Esta forma democrática busca atualizar para os dias atuais a experiência original da Democracia, 

comum, por exemplo, na Grécia Antiga. 

Como se trata de uma tentativa de atualização da forma democrática, não há somente a participação 

direta dos cidadãos, mas também a presença e a participação de representantes, pessoas que são 

eleitas pelos cidadãos como políticos profissionais.  

Esta mistura destas duas formas de sistema democrático é conhecido como sistema semidireto. 

 

8. B 

Habermas é um autor extremamente importante para a compreensão da democracia na 

contemporaneidade. Seu teoria do agir comunicativo, onde defende a vivência democrática embasada 

no diálogo comum, o põe em evidência. Quando a questão fala das minorias necessariamente ela trata 
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da questão da diversidade cultural ou identitária, um país democrático é aquele que dá voz e vez a todos 

sem que esses precisem abandonar seus grupos e identidades para ter representatividade pública. 

 

9. C 

Os defensores da Democracia deliberativa argumentam que o real sentido da palavra democracia foi 

esvaziado ao longo dos tempos e essa foi reduzida a mera escolha de dirigentes, sem participação 

efetiva da sociedade civil organizada na administração de seus respectivos governos eleitos. Assim é 

proposto um regime onde se pretende que existam efetivos mecanismos de controle da sociedade civil 

sob a administração pública, não se reduzindo o papel democrático apenas ao voto, mas também 

estendendo a democracia para o esfera social. Nesse modelo a legitimidade das decisões políticas 

advém de processos de discussão que, orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da 

igualdade participativa, da autonomia e da justiça social, conferem um reordenamento na lógica de 

poder político tradicional. 

 

10. D 

A democracia representa um “regime político em que a soberania é exercida pelo povo, pertence ao 

conjunto de cidadãos”. Dessa maneira, ela é associada à charge como uma vacina perfeita contra o 

despotismo, pois assinala a importância da manutenção de direitos políticos a todos os cidadãos. 
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