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RESUMO   
 

 

ÁCIDOS NUCLEICOS 

Ácidos nucleicos são macromoléculas orgânicas formadas por unidades conhecidas como nucleotídeos. Os 

nucleotídeos são compostos por uma pentose (um monossacarídeo com cinco carbonos), um radical fosfato, 

derivado do ácido ortofosfórico, e uma base nitrogenada. 

 

 
 

Entre os ácidos nucleicos, pode-se destacar o DNA (ácido desoxirribonucleico) e o RNA (ácido ribonucleico). 

As bases nitrogenadas são cinco, e podem ser classificadas como púricas e pirimídicas. 

• Púricas: adenina e guanina 

• Pirimídicas: citosina, timina e uracila. 

É importante citar que a timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA, enquanto a uracila é uma base 

exclusiva do RNA. 

O pareamento das bases se dá da seguinte maneira: Adenina  Timina, Adenina  Uracila, Citosina  Guanina. 

Enquanto o DNA é uma molécula de fita dupla, o RNA é uma molécula de fita simples. A pentose que compõe 

o DNA é a desoxirribose, enquanto a pentose que compõe o RNA é a ribose. 

 

 
 

Os seres vivos armazenam sua informação genética no DNA. Para garantir a hereditariedade, sem perda de 

carga genética, o DNA deve ser capaz de se autoduplicar. Para se expressar, o DNA precisa ser transcrito em 

RNA, e este RNA será traduzido em proteína, na síntese proteica. Os processos então são conhecidos como 

autoduplicação, transcrição e tradução. 

O RNA pode ser dividido em: 

• RNA mensageiro, que leva a mensagem da proteína que deverá ser sintetizada 

• RNA ribossomal, que compõe os ribossomos, 

• RNA transportador, que transportará os aminoácidos para a proteína que será formada. 
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Normalmente, o RNA não é capaz de se replicar, mas os retrovírus de RNA são capazes de fazer uma 

transcrição reversa, transcrevendo um DNA a partir do RNA, usando uma enzima conhecida como 

transcriptase reversa, enquanto outros vírus de RNA são capazes de replicar seu RNA através da enzima RNA 

replicase. 

 

VITAMINAS 

São compostos orgânicos essenciais ao funcionamento pleno do organismo, em quantidades apropriadas 

(baixa quantidade por dia). O organismo é incapaz de sintetizar estes nutrientes, e, portanto, devem ser 

obtidos a partir da alimentação. Podem atuar, junto como COENZIMAS, associando a proteína à enzima e 

 radicais livres 

Podem ser classificados de acordo com a solubilidade, entre hidrossolúveis e lipossolúveis. 

• Lipossolúveis: se dissolvem na gordura, são mais facilmente armazenadas pelo corpo, havendo então 

riscos de hipervitaminoses. Entre elas, podemos destacar as vitaminas A, D, E e K. 

• Hidrossolúveis: se dissolvem na água, são mais facilmente eliminadas pelo corpo, havendo então 

riscos de hipovitaminoses. Entre elas, podemos destacar as vitaminas C e as do Complexo B. O 

excesso a longo prazo pode causar danos aos rins. 

 

Abaixo, uma tabela mostrando algumas vitaminas, suas fontes, as consequências da falta delas no organismo 

(hipovitaminoses ou avitaminose) e suas funções no organismo: 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Em 2004, comemorou-se 50 anos da publicação do trabalho de Francis Crick e James Watson, que 

estabeleceu o modelo da estrutura da molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA). Entre as afirmativas 

a seguir, assinale a alternativa CORRETA.  

a) Uma cadeia simples de DNA é constituída de nucleotídeos, compostos por uma desoxirribose ligada 

a um fosfato e a um aminoácido. 

b) A polimerização de uma fita simples de DNA é dita semiconservativa, pois independe da existência 

de uma fita molde. 

c) Os nucleotídeos são polimerizados por meio de ligações fosfodiéster entre o fosfato e a base 

nitrogenada. 

d) Duas cadeias simples de DNA formam uma dupla-hélice, por meio da formação de pontes de 

hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 

e) As duas cadeias de uma dupla-hélice possuem a mesma orientação, e suas sequências de bases são 

complementares. 

 

2. A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar 

especialistas no Brasil. Os últimos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada entre 2002 e 

2003 pelo IBGE, mostram que 40,6% da população brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 milhões 

de adultos. Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que 

prometem um emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um 

remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas que aceleram a reação de 

quebra de gorduras. Sem serem quebradas elas não são absorvidas pelo intestino, e parte das gorduras 

ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a 

emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contra- indicações, pois a gordura não 

absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além do mais, podem ocorrer casos de 

baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como as A, D, E e K, pois  

a) essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídios para sua absorção. 

b) a ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessária. 

c) essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se em outras vitaminas. 

d) as lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas. 

e) essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. 

 

3. No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam, respectivamente: 

 
a) Base nitrogenada, desoxirribose e fosfato; 

b) Base nitrogenada, fosfato e desoxirribose; 

c) Fosfato, desoxirribose e base nitrogenada; 

d) Fosfato, base nitrogenada e desoxirribose; 

e) Desoxirribose, fosfato e base nitrogenada. 
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4. A avitaminose (ou hipovitaminose) é causada pela falta ou deficiência de importantes vitaminas no 

organismo humano. A sua carência pode ser devida a uma alimentação deficiente, mas também pode 

surgir em função de outros problemas de saúde. No combate à avitaminose, deve-se consumir a vitamina 

a) A ou retinol, que é encontrada na laranja, no limão e na acerola, podendo a sua carência provocar 

escorbuto. 

b) B12, abundante nas carnes, como, por exemplo, fígado, atuando na formação de hemácias e na 

multiplicação celular. 

c) C, que é encontrada no leite, nas carnes e em verduras, podendo a sua falta provocar fadiga, insônia 

e câimbras musculares. 

d) D, que é encontrada no óleo de peixe, fígado e gema de ovo, provocando a sua carência raquitismo 

e osteoporose. 

e) K, que atua no crescimento e na proteção celular, no metabolismo das gorduras e proteínas, e na 

produção de hormônios. 

 

5. O DNA e o RNA são constituídos de muitas unidades, os nucleotídeos. Cada nucleotídeo é constituído 

por um grupo fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. A diferença entre DNA e RNA se 

estabelece 

a) na pentose e nas bases nitrogenadas. 

b) no fosfato e nas bases nitrogenadas. 

c) na pentose e no fosfato. 

d) na pentose, nas bases nitrogenadas e no fosfato. 

e) apenas nas bases nitrogenadas. 

 

6. O DNA presente nas mitocôndrias tem composição e estrutura típicas desse tipo de ácido nucleico, 

portanto é formado por 

I. uma cadeia de nucleotídeos em que as bases nitrogenadas interagem, formando ligações fosfo-

diéster. 

II. duas cadeias polinucleotídicas paralelas e complementares entre si, por meio dos pareamentos de 

aminoácidos. 

III. nucleotídeos que são compostos por  

 

Está(ão) CORRETA(S) 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas III. 

d) apenas I e II. 

e) apenas II e III. 

 

7. Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é igual a 240, e nela existirem 

30% de adenina, o número de moléculas de guanina será: 

a)48. 

b)72. 

c)120. 

d)144. 

e)168. 

 

 

8. Vitaminas do complexo B podem desempenhar a função de co-fatores enzimáticos, e sua carência 

pode provocar uma série de enfermidades. Um exemplo de doença provocada pela carência de 

vitaminas do complexo B é: 

a) Escorbuto. 

b) Raquitismo. 

c) Xeroftalmia. 

d) Esterilidade. 

e) Beribéri. 
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9. Tomando uma grande dose de vitamina A, uma pessoa pode suprir suas necessidades por vários dias; 

porém, se fizer o mesmo em relação à vitamina C, não terá o mesmo efeito, necessitando de reposições 

diárias dessa vitamina. Essa diferença na forma de administração se deve ao fato de a vitamina: 

a) A ser necessária em menor quantidade. 

b) A ser sintetizada no próprio organismo. 

c) A ser lipossolúvel e ficar armazenada no fígado. 

d) C ser mais importante para o organismo. 

e) C fornecer energia para as reações metabólicas 

 

 

10. A deficiência de vitamina K pode causar tendência hemorrágica porque: 

a) diminui a síntese hepática de protrombina. 

b) aumenta a fragilidade das hemácias. 

c) aumenta a fragilidade capilar. 

d) diminui o número de plaquetas. 

e) diminui a síntese de fibrinogênio. 

 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

 

 

 
 

De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares, divulgada pelo IBGE (instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística), de 2011, a vitamina D é um dos nutrientes dos quais a população brasileira apresenta mais 

carência. Mesmo sendo um país tropical, com sol na maior parte do ano, uma das principais causas da 

 
Fonte: http://amazonasatual.com.br/mesmo-em-um-pais-tropical-brasileiros-apresentam-falta-de-vitamina-d/ 

Data de acesso: 03/03/2018 

 

Explique qual a relação do sol com a vitamina D e quais problemas a falta dessas vitaminas pode gerar. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

1. d 

Afirmativa A está errada pois os nucleotídeos do DNA são compostos por uma desoxirribose ligada a um 

fosfato e a uma base nitrogenada. Afirmativa B está errada pois depende da existência de uma fita molde. 

Afirmativa C está errada pois fosfo-diéster é uma ligação produzida entre dois grupos hidroxila ( OH) de 

um grupo fosfato e duas hidroxilas de outras duas moléculas através de uma dupla ligação éster. 

Afirmativa E está errada pois as orientações são diferentes. 

 

2. c 

A falta da vitamina A (retinol) causa xeroftalmia, que é caracterizada pelo ressecamento da córnea; A 

carência da vitamina D (calciferol) leva ao raquitismo; A vitamina K (filoquinona) age na coagulação do 

sangue, por isso sua ausência ocasiona deficiência na coagulação; Na anemia perniciosa há uma redução 

do número dos glóbulos vermelhos, ela é decorrente de uma deficiência da vitamina B12 (cobalamina). 

 

3. c 

1  tanto o DNA quanto o RNA possuem uma molécula de fosfato; 

2  pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose; 

3  base nitrogenada, que no caso do DNA pode ser adenina, guanina, citosina e timina. 

 

4. d 

O raquitismo é causado pela deficiência de vitamina D no organismo. 

 

5. a 

A desoxirribose é a pentose que entra na composição química do DNA, enquanto a ribose entra na 

constituição do RNA. Uma outra diferença entre as moléculas de DNA e a de RNA está nas bases 

nitrogenadas: no DNA, as bases são citosina, guanina, adenina e timina; já no RNA, no lugar da timina, 

tem-se a uracila. 

 

6. c 

Afirmativa I: está errada, as bases nitrogenadas interagem formando ligações/pontes de hidrogênio. As 

ligações fosfo-diéster ocorrem entre os nucleotídeos. Afirmativa II: está errada, não é pareamento de 

aminoácidos e sim de bases nitrogenadas. 

 

7. a 

Como o número de adeninas é igual ao número de timinas, há 30% de timinas também. Sendo assim, 

sobram 40% distribuídos para citosinas e guaninas, ficando 20% para cada (pois as duas precisam ter o 

mesmo número). 0,2 * 240 = 48 guaninas. 

 

8. e 

A beribéri é causada pela deficiência de vitamina B1 (tiamina) no organismo, levando a problemas como 

fraqueza muscular, perda de sensibilidade, dor, paralisia. 

 

9. c 

A vitamina A é lipossolúvel e a vitamina C é hidrossolúvel. Quando a vitamina A é ingerida ela se combina 

com a gordura e é armazenada no fígado, já a vitamina C é rapidamente utilizada pelo corpo. 

 

10. a 

A vitamina K é necessária para ocorrer a síntese da protrombina, uma proteína que converte o 

fibrinogênio solúvel em circulação no sangue em uma proteína chamada fibrana. Esta última é insolúvel 

e é componente principal de um coágulo sanguíneo. 



 

 
B

io
. 

Questão Contexto 

 

O sol promove uma reação química em nosso corpo que auxilia na produção e ativação da vitamina D, 

fazendo com que ela promova sua função. A falta desta vitamina pode causar o raquitismo em crianças ou 

osteoporose em adultos. 
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Sucessão ecológica 
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RESUMO   
 

 

A sucessão ecológica é a alteração das comunidades ao longo do tempo, em um mesmo espaço. Ao 

olhar uma comunidade, observa-se os valores de produtividade bruta (taxa de fotossíntese e quantidade de 

gases produzidos) e produtividade líquida (produtos da fotossíntese menos o que é gasto na respiração). 
 

Ela se inicia com uma comunidade pioneira (ou ecese), onde organismos como líquens e gramíneas 

se estabelecem, e há pouca matéria orgânica e alta variabilidade de condições ambientais. A produtividade 

bruta é baixa, mas a líquida é alta. 
 

As comunidades intermediárias (ou serais) já possui um número maior de organismos. 
 

Por fim, a comunidade clímax possui um número de organismos e condições climáticas estáveis, com 

alta matéria orgânica. A produtividade líquida diminui, tendendo a zero. 
 

Na sucessão primária, tem-se a ocupação de um ambiente novo, estéril (ex.: ilhas vulcânicas), 

enquanto na sucessão secundária, tem-se a ocupação de um ambiente que já havida sido habitado antes (ex.: 

área de pasto ou ambiente após uma queimada). 
 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A comunidade clímax constitui a etapa final de uma sucessão ecológica. Considera-se que a 

comunidade chegou ao clímax quando 
a) as teias alimentares, menos complexas, são substituídas por cadeias alimentares. 
b) a produção primária bruta é igual ao consumo. 
c) cessam a competição interespecífica e a competição intraespecífica. 
d) a produção primária líquida é alta. 
e) a biomassa vegetal iguala-se à biomassa dos consumidores 

  

2. Considere as seguintes afirmações sobre sucessão ecológica. 
I - Quando uma comunidade atinge o estágio clímax, a teia alimentar torna-se mais complexa. 
II - A composição das espécies tende a permanecer constante ao longo da sucessão. 
III - Os diferentes organismos dos estágios serais ocasiona modificações nas condições ambientais 

locais. 
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Quais estão corretas?  
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 

  

3. Considere dois ecossistemas fluviais, ambos em estágio inicial de sucessão, sendo um deles (I) 

altamente poluído por detritos orgânicos biodegradáveis e o outro (II) totalmente livre de qualquer 

tipo de poluição. A relação P/R (P = produção primária bruta e R = respiração) da comunidade é, 

provavelmente: 
a) igual a 1 em ambos os ecossistemas; 
b) menor que 1 em ambos os ecossistemas; 
c) maior que 1 em ambos os ecossistemas; 
d) menor e maior que 1 em (I) e (II), respectivamente; 
e) maior e menor que 1 em (I) e (II), respectivamente. 

  

4. As queimadas, comuns na estação seca em diversas regiões brasileiras, podem provocar a destruição 

da vegetação natural. Após a ocorrência de queimadas em uma floresta, é CORRETO afirmar que: 
a) com o passar do tempo, ocorrerá sucessão primária.  
b) após o estabelecimento dos líquens, ocorrerá a instalação de novas espécies.  
c) a comunidade clímax será a primeira a se restabelecer.  
d) somente após o retorno dos animais é que as plantas voltarão a se instalar na área queimada.  
e) a colonização por espécies pioneiras facilitará o estabelecimento de outras espécies. 

  

5. Vários eventos caracterizam a evolução de uma comunidade biológica durante uma sucessão ecologia. 

Assinale a alternativa que contém o conjunto correto desses eventos. 
a) Modificações no microclima de uma comunidade em sucessão causam diminuição da diversidade 

biológica a aumento da biomassa. 
b) O aumento da biodiversidade biológica de uma comunidade em sucessão leva ao aumento da 

biomassa e, à medida que as novas comunidades se sucedem, ocorrem modificações no 

microclima. 
c) O aumento da biomassa da comunidade em sucessão leva ao aumento da diversidade biológica e 

à estabilização do microclima. 
d) O aumento da diversidade biológica causa modificações no microclima de uma comunidade em 

sucessão, o que determina a diminuição da sua biomassa. 
e) A estabilização do microclima e da biomassa determina o aumento da diversidade biológica de 

uma comunidade em sucessão. 

 

6. A figura mostra uma antiga área de cultivo em processo de recuperação ambiental. 
 

 
(www.google.com.br) 
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Já os gráficos representam alterações que ocorrem nessa área durante o processo de recuperação. 

 

 
 

Durante o processo de sucessão secundária da área, em direção ao estabelecimento de uma 

comunidade clímax florestal, os gráficos que representam o número de espécies de gramíneas, a 

biomassa, o número de espécies de arbustos e a diversidade de espécies são, respectivamente: 
a) II, III, III e II. 
b) III, I, III e II. 
c) II, I, III e II. 
d) I, III, II e I. 
e) I, III, I e III. 

 

7. Assinale a alternativa que aponta corretamente os indícios de que a sucessão ecológica chegou a um 

estágio de "clímax": 
a) Cessam completamente as mudanças na biomassa. A riqueza de espécies atinge um patamar e 

permanece constante por centenas de milhares de anos. 
b) As proporções da abundância total representadas por cada espécie assumem um valor fixo e 

cessam as mudanças em tempo geológico. 
c) As mudanças em todas as propriedades básicas do ecossistema cessam completamente. 
d) Passa a ser impossível detectar mudanças, por exemplo, na composição de espécies, após poucos 

anos. 
e) As únicas mudanças que continuam são a especiação e a evolução.  
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8. Analise a figura. 

 
A figura mostra o processo de ocupação do solo em uma área dos pampas gaúchos. Considerando a 

sucessão ecológica, é correto afirmar que: 
a) na fase 2 temos a sucessão secundária uma vez que, na 1, teve início a sucessão primária. 
b) ocorre maior competição na fase 3 que na 4, uma vez que capins e liquens habitam a mesma área. 
c) após as fases representadas, ocorrerá um estágio seguinte, com arbustos de pequeno porte e, 

depois, o clímax, com árvores. 
d) depois do estabelecimento da fase 4 surgirão os primeiros animais, dando início à sucessão 

zoológica. 
e) a comunidade atinge o clímax na fase 4, situação em que a diversidade de organismos e a biomassa 

tendem a se manter constantes. 

  

9. No início de um processo de sucessão em uma rocha nua, é fundamental o papel de organismos que 

produzem ácidos e que, gradualmente, abrem fendas nas superfícies das rochas. Por acúmulo de 

poeiras carregadas pelos ventos, forma-se, então, solo simples, que favorecerá a colonização por 

outros seres vivos. Os organismos que favorecem a abertura das fendas são: 
a) Algas verdes. 
b) Capins. 
c) Liquens. 
d) Musgos. 
e) Samambaias.  

 

10. A sucessão ecológica pode ser primária ou secundária. Sobre a sucessão primária, assinale a afirmativa 

correta: 
a) Tem início em áreas antes desabitadas, como as dunas. 
b) Ocorre após a derrubada de florestas. 
c) As mudanças no ambiente são muito rápidas. 
d) Os organismos já encontram condições favoráveis para seu estabelecimento. 
e) Os organismos não modificam o ambiente.  

 

11. Durante o processo de sucessão ecológica, os ecossistemas sofrem várias mudanças. Analise as 

alternativas a seguir e marque aquela que indica uma tendência ao longo da sucessão. 
a) Diminuição do tamanho dos indivíduos. 
b) Redução da diversidade de espécies. 
c) Aumento da produtividade líquida. 
d) Aumento da complexidade das cadeias alimentares. 
e) Diminuição da biomassa total. 

  

12. A substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra, até que se chegue a uma 

comunidade estável, é chamada de sucessão ecológica. Nesse processo, pode-se dizer que o que 

ocorre é 
a) a constância de biomassa e de espécies. 
b) a redução de biomassa e maior diversificação de espécies. 
c) a redução de biomassa e menor diversificação de espécies. 
d) o aumento de biomassa e menor diversificação de espécies. 
e) o aumento de biomassa e maior diversificação de espécies. 
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13. Com relação ao número de nichos ecológicos (I) e à taxa de respiração (II), numa sucessão ecológica 

é correto afirmar que: 
a) I aumenta e II diminui 
b) I diminui e II aumenta 
c) I aumenta e II permanece constante 
d) ambos aumentam 
e) ambos diminuem 

  

14. Considere as afirmativas: 
1. Sucessão ecológica é o nome que se dá ao processo de transformações graduais na constituição 

das comunidades de organismos. 
2. Quando se atinge um estágio de estabilidade em uma sucessão, a comunidade correspondente é 

a comunidade clímax. 
3. Numa sucessão ecológica, a diversidade de espécies aumenta inicialmente, atingindo o ponto mais 

alto no clímax estabilizando-se então. 
4. Numa sucessão ecológica ocorre aumento de biomassa. 
 

Assinale: 
a) se todas as afirmativas estiverem incorretas; 
b) se todas as afirmativas estiverem corretas; 
c) se somente as afirmativas 1 e 4 estiverem corretas; 
d) se somente as afirmativas 1 e 4 estiverem incorretas; 
e) se somente a afirmativa 4 estiver correta. 

  

15. Esta questão se baseia nas afirmações seguintes, relacionadas a uma sucessão biológica. 
I.  O grupo de organismos da sucessão mais primitiva modifica as condições abióticas, tornando-as 

favoráveis aos que o sucedem. 
II.  Em condições menos severas, organismos das sucessões superiores ganham na competição com 

os pioneiros. 
III.  A grande diversidade de organismos aumenta a probabilidade de alimentação. 

 

Assinale: 
a) Se apenas I e II estiverem corretas. 
b) Se apenas I e III estiverem corretas. 
c) Se apenas II e III estiverem corretas. 
d) Se I, II e III estiverem corretas. 
e) Se só uma das afirmações estiver correta, qualquer que seja ela.  

 

16. Podemos caracterizar uma sucessão ecológica como uma substituição lenta e gradual da dominância 

de uma comunidade sobre outra. A sucessão ecológica permite a formação de uma comunidade 

clímax, atinge a estabilidade e dificilmente sofre alterações significativas em sua estrutura. As espécies 

que iniciam o processo de sucessão são denominadas espécies pioneiras. Ao longo da sucessão, 

ocorrem mudanças na estrutura das comunidades. A sucessão pode ser classificada como primária 

quando tem início em ambientes que nunca foram habitados anteriormente. A sucessão secundária é 

caracterizada por ter início em ambientes que já foram habitados, cujas comunidades sofreram grandes 

perturbações, o que comprometeu o equilíbrio da comunidade clímax. Podemos citar como exemplo 

de sucessão secundária o repovoamento natural de uma área agrícola que foi abandonada. Durante a 

sucessão, as comunidades que se instalam sofrem mudanças em sua estrutura. Na tabela a seguir estão 

listadas algumas dessas mudanças. Observe: 
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Analisando a tabela e utilizando conhecimentos prévios de ecologia, pode-se concluir que há um erro 

no seguinte item desta tabela: 
a) O comportamento da diversidade está correto, pois a comunidade pioneira tem poucas espécies. 
b) O comportamento da biomassa total está correto, pois com o aumento da diversidade de espécies 

haverá aumento populacional e consequente aumento da biomassa. 
c) A relação produção/consumo está incorreta, pois ela será maior do que 1 no início da sucessão e 

não menor. 
d) O comportamento da teia alimentar está correto, pois com o aumento da diversidade de espécies 

haverá maior complexidade nas relações tróficas. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 
 

O Havaí se localiza em um arquipélago no Oceano Pacífico, e é um dos estados dos Estados Unidos da 

América.  O arquipélago possui 132 ilhas, e é no sudeste que se encontram as as oito maiores ilhas do Havaí, 

que são habitadas. Todas as ilhas foram formadas por vulcões, e muitas cadeias de rochas e ilhas principais 

hoje são vulcões inativos. 
As ilhas de vulcões são formadas a partir da deposição de lava, que se solidifica quando em contato com a 

água. Após um período de tempo, forma-se a área de ilha. Este ambiente então fica suscetível para que ocorra 

o processo de sucessão ecológica. Diga que tipo de sucessão ocorre neste local e descreva-a. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. b  

na comunidade clímax, a produção exercida através da fotossíntese terá que ser igual ao consumo 

exercido principalmente pela respiração, ou seja, tudo que foi produzido pela comunidade foi 

consumido. 

 

2. c 

a afirmativa II está errada porque a composição de espécies muda ao longo da sucessão ecológica, onde 

a comunidade pioneira dará lugar a comunidade clímax. 

 

3. d 

na situação I, com o aumento da matéria orgânica, há o aumento dos decompositores aumentando assim 

a respiração no cor

se dá com a fotossíntese em maior taxa do que a respiração. 

 

4. e 

no processo sucessional, a colonização por espécies pioneiras permitirão ter condições necessárias para 

o estabelecimento de espécies de comunidade clímax ao longo do tempo. 

 

5. b 

no processo sucessional, as condições criadas pela comunidade pioneira permite o aumento da 

biodiversidade biológica e o aumento da biomassa. Conforme o estabelecimento das novas 

comunidades, o microclima mudará. 

 

6. e 

os gráficos I e III mostram como a comunidade poderá crescer ao longo do tempo em um processo em 

que já havia uma comunidade anterior, sofrendo um processo sucessional secundário. 

 

7. d 

com a estabilização da comunidade ao chegar no clímax, o número de espécies tende a se manter 

estável, havendo poucas mudanças. 

 

8. e 

neste caso a comunidade clímax é onde permitirá o maior número de espécies para o ambiente, situação 

descrita na fase 4. 

 

9. c 

os líquens como constituintes da comunidade pioneira, colonizará a rocha e permitirá que outras 

espécies tenham a oportunidade de colonizar a região, criando um pequeno solo que já permitirão o 

estabelecimento de outros seres. 

 

10. a 

a comunidade pioneira se estabelecerá onde não existe vida e iniciará o processo de sucessão. As dunas 

 

11. d 

com a sucessão atingindo o estágio clímax, há um aumento da riqueza de espécies, permitindo assim 

que  
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12. e 

durante a sucessão ecológica, há um aumento de espécies e de biomassa, pois mais seres vão se 

estabelecendo na região, até se estabilizarem na comunidade clímax. 

 

13. d 

com a maior variedade de nichos, o aumento do número de espécies propicia o aumento da biomassa 

dos seres heterotróficos, aumentando também a taxa de respiração. 

 

14. b 

todas as opções mostram corretamente o que ocorre no processo de sucessão ecológica. 

 

15. d 

todas as opções mostram corretamente o que ocorre no processo de sucessão ecológica. 

 

16. c 

A relação produção/consumo sempre será maior do que 1 no início da sucessão, devido a maior taxa de 

fotossíntese, o que permite o acúmulo de matéria orgânica e o crescimento da população. 

 

Questão Contexto 
 
O tipo de sucessão é uma sucessão primária, onde organismos vão colonizar um ambiente estéril, nunca 

ocupado antes. Ela se inicia com a comunidade pioneira, onde organismos como líquens se estabelecem, 

seguida pela comunidade intermediária e por fim se estabelecendo como comunidade clímax. 
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Filósofos da tradição 
03 

ago 
 

 

RESUMO   
 

 

Sócrates 

  

O filósofo ateniense Sócrates (469  399 a.C) foi um pensador do período clássico da filosofia grega 

antiga e é considerado o pai da filosofia.  Sócrates acreditava na superioridade da língua oral sobre a língua 

escrita, ou seja, considerava que o conhecimento deveria ser construído sempre através do 

diálogo.  Diferentemente dos sofistas, Sócrates acreditava que era possível encontrar o conhecimento 

verdadeiro, através da diferenciação entre a mera opinião (doxa) e a verdade (episteme). 

 A genialidade do seu pensamento pode ser compreendida, em linhas gerais, se atentarmos para o 

método socrático, que é composto de dois momentos principais: A ironia e a mauêutica. A ironia pode ser 

entendida como o momento destrutivo do diálogo, onde Sócrates procurava mostrar ao seu interlocutor que 

aquilo que ele considerava ser uma verdade tratava-se apenas de uma opinião.  Já no segundo momento do 

diálogo  a mauêutica  Sócrates fazia o que chamava de parto das ideias, ou seja, levava o seu interlocutor 

a buscar a verdade por si mesmo através do diálogo.  

  

Platão 

  

Uma das teorias mais fundamentais para a compreensão do pensamento de Platão (428- 347 a. C) é, 

sem dúvida, a sua famosa teoria das ideias. Ela afirma que existem dois mundos, a saber: o mundo sensível e 

o mundo inteligível. O mundo sensível é exatamente este mundo que nós habitamos, ou seja, o mundo 

terreno da matéria, onde estão presentes todos os objetos materiais.  Todas as coisas do mundo sensível, 

então, estão sujeitas à geração e à corrupção, podendo deixar de ser o que são e se transformar em outra 

coisa, esse é o mundo da variação, da mudança, da transformação.  No entanto, por que Platão nomeia este 

mundo de habitamos de mundo sensível? Exatamente porque nós apreendemos esse mundo através de 

nossos sentidos, ou seja, nós percebemos as coisas desse mundo por intermédio dos cinco sentidos (visão, 

tato, olfato, paladar, audição). Mas e o que é, então, o mundo inteligível para Platão? 

O mundo inteligível ou mundo das ideias ou mundo das Formas é um mundo superior, apenas acessível ao 

nosso Intelecto e não aos nossos sentidos, que nada mais é do que o mundo do conhecimento ou da 

sabedoria.  É contemplando as ideias do mundo inteligível através de nossa alma que podemos conhecer as 

coisas. Assim, o mundo inteligível é composto de ideias perfeitas, eternas e imutáveis, que podemos acessar 

através da nossa razão. Um exemplo: a Forma ou ideia de cadeira existe no mundo das ideias como um 

conceito que temos acesso através de nosso Intelecto.  É por isso que quando observamos uma cadeira 

particular (material) no mundo sensível, nós a identificamos como cadeira, dado que acessamos a ideia ou 

conceito de cadeira que existe no mundo inteligível. 

Todas as coisas (materiais) que existem aqui no mundo sensível correspondem a uma ideia ou Forma 

lá no mundo das ideias.  No mundo inteligível estão as essências ou a origem de todas as coisas que 

observamos no mundo sensível.  Assim, a origem das cadeiras que existem no mundo sensível é a ideia de 

cadeira.  O que existe realmente é a ideia, enquanto que a coisa material só existe enquanto participa de 

ideia dessa coisa.  Essa é a teoria da participação em Platão: Uma coisa só existe na medida em que participa 

da ideia dessa mesma coisa.  Portanto, segundo Platão, a ideia é anterior às próprias coisas.  Seguindo o 

nosso exemplo, a ideia de cadeira é anterior à existência das cadeiras particulares.  

Uma teoria que deriva da teoria das ideias é a teoria platônica da reminiscência.  Segundo Platão, o 

ser humano é formado de uma parte mortal, a saber, o corpo; e uma parte imortal, a saber: a alma; antes de 

habitarmos este mundo, nossa alma habitava o mundo das ideias.  Lá ela possuía todo o conhecimento 

possível, não era ignorante a respeito de nada.  No entanto, quando nossa alma se junta ao corpo, ela acaba 

se esquecendo de tudo aquilo que ela sabia lá no mundo das ideias.  Assim, o conhecimento para Platão é 

reminiscência (ou seja, lembrança) daquilo que nossa alma já viu quando habitava o mundo inteligível.  

Conhecer é, portanto, nada mais do que lembrar, trazer de volta à memória aquilo que já vimos em outro 

mundo. 
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Aristóteles 

 

Além de sua crítica à Teoria das Ideias, Aristóteles também destacou-se por suas contribuições à ética, tendo 

 

  

Para Aristóteles, a ética é a ciência responsável por determinar o que é uma boa conduta humana. 

Em outras palavras, seu tema é a boa vida, o bem do homem. No entanto, o que é o bem? Para Aristóteles, 

é tudo aquilo que cumpre a sua finalidade, a sua função. Um bom lápis, por exemplo, é aquele que escreve 

bem, pois esta é a finalidade dos lápis. Por outro lado, uma festa muito bonita, mas que não diverte ninguém, 

é uma festa ruim, pois o entretenimento é a finalidade das festas. 

  

Ora, se o bem de alguma coisa é sua finalidade, devemos nos perguntar qual é a finalidade da vida 

humana, para o que é que o homem foi feito. Segundo o filósofo grego, não há dúvida possível aqui. O 

homem foi feito para ser feliz. A finalidade do homem é a felicidade. Felicidade aqui, porém, não se confunde 

com prazer ou alegria passageira. Não. Felicidade consiste em uma vida com sentido. Consiste na satisfação 

plena da vontade humana, na realização de nossa própria natureza, de nosso próprio ser  ainda que passando 

por problemas e adversidades. Como, porém, determinar o que é uma vida feliz?  

  

Para Aristóteles, o que indica a finalidade de algo é a sua própria essência, a sua própria natureza. 

 ver, pois a própria natureza dos globos oculares nos indica. Por sua 

vez, o que a natureza do homem nos revela? Que característica especial o homem possui que o diferencia 

de todos os demais? Que característica constituirá sua felicidade? Segundo o filósofo grego, o homem é 

acima de tudo um animal racional. A razão, a capacidade de pensar, é a nossa natureza, é o que nos distingue. 

Portanto, uma boa vida humana, uma vida feliz é uma vida racional, uma vida regulada pela razão. 

  

Na prática, segundo Aristóteles, uma vida racional é essencialmente uma vida equilibrada. Um 

homem racional não se dá aos extremos, mas, pelo contrário, sempre age na justa medida, na mediania. Isso 

é bem claro quando se faz uma análise das virtudes. De fato, um homem bom não se faz por atos isolados, 

mas sim por hábitos bons (virtudes), por práticas constantes do bem. E se fazemos uma análise das virtudes, 

da coragem, por exemplo, que é a capacidade de enfrentar o perigo, está entre o vício que peca por falta 

dela (covardia) e aquele que peca por excesso dela (temeridade). A sinceridade, virtude daquele que estima 

e dissemina a verdade, está entre o vício que é sua falta (a falsidade) e aquele que é se excesso (a indiscrição). 

 

*** 

 

Para concluir, é importante tomar nota das ideias políticas de Aristóteles. Segundo o discípulo de 

Platão, o homem é animal naturalmente social e político, isto é, a vida política não é algo secundário na 

existência humana ou uma simples construção artificial do ser humano. Não. A vida política é parte de nossa 

própria natureza, é algo essencial a nós. 

 

Sendo a arte responsável pela administração da vida social, a política deve sempre ter como 

finalidade, de acordo com Aristóteles, o bem comum. Quando o governante promove o bem comum, seu 

governo, independentemente da forma específica de que se revista, é justo e bom. Se, ao contrário, o 

governante busca seu próprio bem ou de outros particulares, seu governo é mau e injusto. 

 

Há, de acordo com Aristóteles, seis formas de governo, três justas e três injustas. Quando um só 

governa e seu governo promove o bem comum, há monarquia. Quando um só governa e seu governo não 

promove o bem comum, há tirania. Quando um pequeno grupo governa e seu governo promove o bem 

comum, há aristocracia. Quando um pequeno grupo governa e seu governo não promove o bem comum, 

há oligarquia. Quando todos os cidadãos governam e seu governo promove o bem comum, há democracia 

(ou república, a depender da tradução). Quando todos os cidadãos governam e seu governo não promove 

o bem comum, há demagogia (ou democracia, a depender da tradução) 

 

EXERCÍCIOS  
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1. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o 

conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a 

 

 
 

a) suspensão do juízo como reveladora da verdade.    

b) realidade inteligível por meio do método dialético.    

c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus.    

d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino. 

e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. 

 

2. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento ́ um objeto 

de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto 

sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas 

irresistivelmente, a Doutrina das Ideias formava-se em sua mente. 

ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012 (adaptado). 

 

O texto faz referência ̀ relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias 

de Platão (427 a.C.-346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? 

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. 

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. 

c) Atendo-se ̀ posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. 

d) Afirmando que a razão ́ capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. 

e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação ́ superior ̀ razão. 

 

3. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida 

Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos 

que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, 

Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria 

ignorância. 

 

 

a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir 

conhecimentos. 

b) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da 

filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. 

c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia é o saber que estabelece verdades 

dogmáticas a partir de métodos rigorosos. 

d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, 

preocupando-se apenas com causas abstratas. 

 

4. Para Platão, no livro IV da República, -se no princípio em virtude do 

qual cada membro do organismo social deve cumprir, com a maior perfeição possível, a sua função 

https://4.bp.blogspot.com/-hgbKgRx8WT4/WcWM5PCFJbI/AAAAAAAALVM/-BR6P3gu3cY6Pg0-Ogzf1FYa0dhen8IMgCLcBGAs/s1600/S%C3%B3crates.png
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delimitada, e se cada um destes três grupos se esforçar por fazer da melhor maneira possível o que 

lhes compete, o Estado resultante da cooperação destes elementos será o melhor Estado concebível.  
(JAEGER, W. Paideia: a formação do homem grego. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 556.)  

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Platão, assinale a alternativa 

correta.  

a) A cidade, de origem divina, encontra sua perfeição quando reina o amor verdadeiro entre os 

homens, base da concórdia total das classes sociais.    

b) A justiça, na cidade ideal, consiste na submissão de todas as classes ao governante que, pela 

tirania, promove a paz e o bem comum.    

c) A cidade se torna justa quando os indivíduos de classes inferiores, no cumprimento de suas 

funções, ascendem socialmente.    

d) A justiça, na cidade ideal, manifesta-se na igualdade de todos perante a lei e na cooperação de 

cada um no exercício de sua função.    

e) Na cidade ideal, a justiça se constitui na posse do que pertence a cada um e na execução do que 

lhe compete.  

 

5. No pensamento ético-político de Platão, a organização no Estado Ideal reflete a justiça concebida 

como a disposição das faculdades da alma que faz com que cada uma delas cumpra a função que lhe 

é própria. No Livro V de A República, Platão apresentou o Estado Ideal como governo dos melhores 

selecionados. Para garantir que a raça dos guardiões se mantivesse pura, o filósofo escreveu: 

 

vezes possível, e inversamente, os inferiores com as inferiores, e que se crie a descendência 

daqueles, e a des  

(Adaptado de: PLATÃO. A República. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993, p.227-228.) 

 

a) Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento ético-político de Platão é correto 

afirmar:  

b) No Estado Ideal, a escolha dos mais aptos para governar a sociedade expressa uma exigência que 

está de acordo com a natureza.    

c) O Estado Ideal prospera melhor com uma massa humana difusamente misturada, em que os 

homens e mulheres livremente se escolhem.    

d) O reconhecimento da honra como fundamento da organização do Estado Ideal torna legítima a 

supremacia dos melhores sobre as classes inferiores.    

e) A condição necessária para que se realize o Estado Ideal é que as ocupações próprias de homens 

e mulheres sejam atribuídas por suas qualidades distintas.    

f) O Estado Ideal apresenta-se como a tentativa de organizar a sociedade dos melhores fundada na 

riqueza como valor supremo. 

 

6. mulheres cuja 

saliva contribui para o seu fabrico. A preparação dessa bebida consiste em três estágios básicos: 

fermentação, amadurecimento e azedamento. Assim, em todos os rituais de passagem, em 

determinadas tribos indígenas, a presença do Cauim é impres  
(Adaptado: SZTUTMAN, R. Cauinagem, uma comunicação embriagada - apontamentos sobre uma festa tipicamente 

ameríndia. Disponível em: . Acesso em: 17 jul. 2008.) 

 

Nos rituais indígenas, a ingestão do cauim evoca a busca de um estado de prazer e de felicidade. Na 

 

 

 

 

Considerando o pensamento ético de Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

a) O interesse pessoal constitui o bem supremo a que visam todas as ações humanas, acima das 

escolhas racionais. 
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b) A felicidade é o bem supremo a que aspira todo indivíduo pela experiência sensível do prazer que 

se busca por ele mesmo. 

c) Todos os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só podem ser alcançados pela conduta 

virtuosa, aliada à vontade e à escolha racional. 

d) Fim último da existência humana, a felicidade refere-se à vida solitária do indivíduo, desvinculada 

da convivência social na polis. 

e) A felicidade do indivíduo não pode ser alcançada pelo discernimento racional, mas tão-somente 

pelo exercício da sensibilidade.  
 

7. 
desejado no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não 

terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por 

determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades 

constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais 

verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela 

que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão 

deve aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a 

estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências 

e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência 

deve abranger as das outras, de mod  
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Pauto: Nova Cultural, 1991 (adaptado). 

 

Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis pressupõe que 

a) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. 

b) o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. 

c) a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. 

d) a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. 

e) a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. 
 

8. 
natureza (physei), é feito para a vida da cidade (bios politikós, a comunidade política). Essa definição 

revela a intenção teleológica do filósofo na caracterização do sentido último da vida do homem: o 

viver na polis, onde o homem se realiza como cidadão (politai) manifestando, no termo de um processo 

de constituição de sua essência, a sua natureza. 

Sobre a natureza política do ser humano, de acordo com o pensamento de Aristóteles, não é correto 

afirmar que:  

a) 

desvio semântico resultou num sentido alargado do termo grego que acabou se identificando 

com o social. Para Aristóteles, o social significava mais o instinto gregário, algo que os homens 

compartilham com algumas espécies de animais.    

b) O simples viver junto, em sociedade, não caracteriza a destinação última do homem: a 

superior. A partir da compreensão da natureza do homem determinados aspectos da vida social 

adquirem um estatuto eminentemente político, tais como: a noção de governo, de dominação, 

de liberdade, de igualdade, do que é comum, do que é próprio, entre outras.    

c) Aristóteles acreditava que a sociedade nascia de um consenso, e que, portanto, não era natural, 

a despeito da natureza política do homem. Isso implica em que, o homem poderia viver fora da 

comunidade política.    

d) Entre os filósofos contemporâneos, Marx é um daqueles que faz referência explicita ao 

pensamento aristotélico e a sua definição de homem como animal político, especialmente em Os 

fundamentos da crítica da economia política escrito em 1857/1858.    

e) Reconhecer a natureza política do homem é, para Aristóteles, uma forma de publicizar a ética de 

forma a considerá-la como uma instância de governo das relações sociais que tem sempre em 

vista o Bem coletivo.    

 

9. 
ter vivido até ao fim da idade de ouro da vida da cidade grega e ter estado em íntimo contato com 

Filipe e Alexandre, foi na cidade e não no império que ele viu, não apenas a forma mais elevada de vida 
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política conveniente à sua época, mas também a forma mais elevada que era capaz de conceber. Todo 

agregado mais vasto constituía para si uma mera tribo ou um emaranhado de pessoas sem 

homogeneidade. Nenhum império impondo a sua civilização aos povos mais atrasados, nem uma 

 
(ROSS, D. Aristóteles. Lisboa: Dom Quixote. 1987. p. 243.)  

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento político de Aristóteles, considere as 

afirmativas a seguir. 

 

I. A forma de vida mais adequada para o cidadão é aquela na qual todos os habitantes da cidade, 

indistintamente, participam da vida política, governando e sendo governados. 

II. O Estado nasce com o objetivo de proporcionar a vida boa, compreendida como estando vinculada 

às questões morais e intelectuais. 

III. Assim como outros autores da tradição, também Aristóteles pensa a origem do Estado como um 

ato de mera convenção sem vínculos com a natureza humana. 

IV. Na teorização que Aristóteles faz sobre o Estado, está presente a família, como, por exemplo, na 

 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas 

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

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 

10. Durante a maior parte da história da humanidade, o bem-estar e o interesse dos governantes têm 

predominado sobre o bem-estar e o interesse dos governados. Os gregos foram os primeiros a 

experimentar a democracia, isto é, regime político em que os cidadãos são livres e o governo é 

exercido pela coletividade para atender ao bem-estar e ao interesse de todos, e não só de alguns. 

 

Aristóteles refletiu sobre essa experiência e concluiu que a finalidade da atividade política é 

a) evitar a injustiça e permitir aos cidadãos serem virtuosos e felizes. 

b) impor a todos um pensamento único para evitar a divisão da sociedade. 

c) preparar os cidadãos como bons combatentes para conquistarem outros povos. 

d) habituar os seres humanos a obedecer. 

e) agradar aos deuses. 
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Exercícios 
 

1. b 

Para Platão existem dois mundos  o inteligível e o sensível. No mundo inteligível ou das ideias, as coisas 

são perfeitas, verdadeiras, eternas. Já no sensível  o mundo material, onde o homem habita- convivemos 

com as cópias. Desta forma, para Platão o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo inteligível  

em cima. Por isso, Platão aponta para o alto. 

 

2. d 

De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos: o inteligível 

e o sensível. As ideias nascem em um mundo inteligível, real e imutável dominadas pela razão e pelos 

conceitos sendo, portanto, perfeitos. Já o mundo das sensações seria uma mera cópia do mundo 

inteligível o que as tornariam imperfeitas. Dessa maneira, para Platão as sensações podem nos confundir 

e induzir ao erro, sendo somente a razão a responsável pela formação do conhecimento. 

 

3. a 

a) Correta.  

b) Incorreta. Reconhecer sua própria ignorância não era um exercício de humildade apenas na cultura 

dos sábios do passado. Além disso, a função da filosofia não era reproduzir os ensinamentos dos filósofos 

gregos; Sócrates era grego, viveu no período hoje denominado Antiguidade Clássica, e ele e seus 

contemporâneos produziam hipóteses e pensamentos sobre os mais variados assuntos concernentes à 

sua sociedade e cultura.  

c) Incorreta. A filosofia não estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. 

Diferentemente das ciências naturais e exatas, ela permite abordagens mais plurais dos mais variados 

temas, estabelecendo múltiplas interpretações sobre seus objetos.  

d) Incorreta. A filosofia não se preocupa apenas com questões abstratas, mas também com questões 

práticas. A cidadania, os direitos dos cidadãos e a organização da sociedade eram temas de interesse e 

cuja materialidade podia ser sentida no cotidiano da população grega. 

 

4. e 

Usualmente, nós entendemos a justiça como um forma de igualdade, de tratamento igual para todos. 

Segundo Platão, isto está errado. Para o filósofo, a justiça não consiste em todos terem os mesmos 

direitos e deveres, mas sim em que cada um cumpra aquilo que lhe é devido, uma tarefa específica, 

segundo as suas aptidões, para o bem de toda a comunidade. 

 

5. a 

Platão foi defensor de um regime de governo aristocrático, onde o poder não deve caber a todos, mas a 

uma elite, os filósofos, que não se distinguem nem por honra nem por riqueza, mas por conhecimento, 

e que podem tanto ser homens quanto mulheres. 

 

6. c 

Segundo Aristóteles, todo homem foi feito para a felicidade, para ser feliz. Tal felicidade, entretanto, não 

se confunde com o prazer, que é um bem passageiro, mas é antes um estado de espírito, uma certa 

disposição de ânimo que se caracteriza por uma satisfação duradoura, através do reto uso da razão. 

Como, por sua vez, o homem é um ser social, está felicidade não se dá solitariamente, mas só pode ser 

alcançada no interior da vida em comunidade. 

 

7. c 

Para Aristóteles, o homem é animal político, naturalmente social. Isto significa que, na visão aristotélica, 

os indivíduos devem sempre viver em função de suas respectivas comunidades, subordinando seus 

interesses particulares ao bem comum. Igualmente, as diversas ciências particulares devem subordinar-

se à ciência política. 

 

8. c 
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Na perspectiva aristotélica, o homem é naturalmente um ser social e naturalmente um ser político. Estas 

duas realidades são indissociáveis, isto é, não basta reconhecer que o homem tem um instinto gregário, 

uma inclinação à convivência (isto outros animais também possuem). É preciso notar que o homem tem 

uma tendência a viver em comunidades politicamente organizadas. 

 

9. c 

volve-se temporalmente 

a partir das famílias e tem como papel promover o aperfeiçoamento de seus membros, tanto do ponto 

de vista moral como intelectual. Quanto à organização propriamente dita do Estado, aí Aristóteles 

reconhece a existência de várias possibilidades, tanto aquela que permitem ampla participação popular, 

a democracia, quanto outras mais restritas. 

 

10. a 

Na filosofia política aristotélica, o papel da comunidade política é promover o bem comum. Na prática, 

isto significa induzir, na medida de suas forças, o aperfeiçoamento de todos os seus membros, tanto do 

ponto de vista moral como intelectual. 
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Força de atrito 
01 

ago 
 

 

RESUMO   
 

 

Força de atrito 

 

A força de atrito é paralela ao plano  com sentido contrário ao deslizamento ou à tendência de 

deslizamento entre as partes.  

 
 

A expressão geral da força de atrito é  

 

 
 

e N é a reação normal.  

 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. Um automóvel percorre uma pista circular horizontal e plana em um autódromo. Em um dado instante, 

as rodas travam (param de girar) completamente, e o carro passa a deslizar sob a ação da gravidade, 

da normal e da força de atrito dinâmica. Suponha que o raio da pista seja suficientemente grande para 

que o carro possa ser tratado como uma massa puntiforme. Pode-se afirmar corretamente que, 

imediatamente após o travamento das rodas, o vetor força de atrito sobre o carro tem 

 

 

 

 

 

2. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir 

o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando 

estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito 

cinético. 
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As representações esquemáticas da força de atrito fat entre os pneus e a pista, em função da pressão p 

aplicada no pedal de freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são: 

 

 
 

3. Sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força horizontal constante F de intensidade 600 N. A caixa 

encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é 10 m/s². 

Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 m/s² e tenha a mesma orientação 

da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de 

 

 

 

 

 

 

4. Na série Batman & Robin, produzida entre os anos 1966 e 1968, além da música de abertura que marcou 

época, havia uma cena muito comum: Batman e Robin escalando uma parede com uma corda. Para 

conseguirem andar subindo na vertical, eles não usavam apenas os braços puxando a corda, mas 

caminhavam pela parede contando também com o atrito estático. Suponha que Batman, escalando 

uma parede nessas condições, em linha reta e com velocidade constante, tenha 90 kg, mas o módulo 

da tração na corda que ele está segurando seja de 750 N e esteja direcionada (para fins de simplificação) 

totalmente na vertical. 
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5. O caminhar humano, de modo simplificado, acontece pela ação de três forças sobre o corpo: peso, 

normal e atrito com o solo. De modo simplificado, as forças peso e atrito sobre o corpo são, 

respectivamente, 

 

 

 

 

 

6. Em relação às forças de atrito entre um bloco e uma superfície sobre a qual o mesmo repousa, assinale 

a afirmação CORRETA: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e) 

 

 

7. Um professor do ensino médio deseja determinar o coeficiente de atrito cinético entre dois tênis e o 

chão dos corredores da escola, supostamente horizontais. Para tanto, ele mede inicialmente a massa 

dos dois tênis, A e B, encontrando um valor de 400 g e 500 g, respectivamente. Após, solicita que um 

aluno puxe horizontalmente os tênis com um dinamômetro, verificando a sua marcação quando o tênis 

está se movendo com uma velocidade constante, sendo que são registrados os valores de 2,8 N para 

o tênis A e 3,0 N para o tênis B. 

 

a)  

b) 

 

c)  

d)  

e)  

 

8. Uma força horizontal constante é aplicada num corpo de massa 3 kg que se encontra sobre uma mesa 

cuja superfície é formada por duas regiões: com e sem atrito. Considere que o corpo realiza um 

movimento retilíneo e uniforme na região com atrito cujo coeficiente de atrito dinâmico é igual a 0,2 

e se dirige para a região sem atrito. A aceleração adquirida pelo corpo ao entrar na região sem atrito é 

igual a 

(Considere g = 10 m/s²) 

a) 2 m/s² 

b) 4 m/s² 

c) 6 m/s² 

d) 8 m/s² 

 

9. Uma caixa, inicialmente em repouso, sobre uma superfície horizontal e plana, é puxada por um 

operário que aplica uma força variando linearmente com o tempo. Sabendo-se que há atrito entre a 

caixa e a superfície, e que a rugosidade entre as áreas em contato é sempre a mesma, a força de atrito, 

no decorrer do tempo, está corretamente representada pelo gráfico 
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10. Sobre um paralelepípedo de granito de massa m = 900,0 kg, apoiado sobre um terreno plano e 

horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de F = 2900,0 N. Os coeficientes de atrito dinâmico 

e estático entre o bloco de granito e o terreno são 0,25 e 0,35, respectivamente. Considere a 

aceleração da gravidade local igual a 10,0 m/s². Estando inicialmente em repouso, a força de atrito que 

age no bloco é, em newtons: 

 

 
 

a) 2250 

b) 2900 

c) 3150 

d) 7550 

e) 9000 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

(Ufu 2017) Ao se projetar uma rodovia e seu sistema de sinalização, é preciso considerar variáveis que 

podem interferir na distância mínima necessária para um veículo parar, por exemplo. Considere uma 

situação em que um carro trafega a uma velocidade constante por uma via plana e horizontal, com 

determinado coeficiente de atrito estático e dinâmico e que, a partir de um determinado ponto, aciona 

os freios, desacelerando uniformemente até parar, sem que, para isso, tenha havido deslizamento dos 

pneus do veículo. Desconsidere as perdas pela resistência do ar e o atrito entre os componentes 

mecânicos do veículo. A respeito da distância mínima de frenagem, nas situações descritas, são feitas 

as seguintes afirmações: 
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Exercícios 

 

1. d 

2. a 

 
3. c 

 

4. c 
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5. c 

 

6. c 

 

7. d 

 

8. a 

 
9. b 

 
10. b 
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Questão Contexto 
b 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
F

ís
. 

Fís. 
 

Professor: Leonardo Gomes 

Monitor:  João Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
F

ís
. 

Principais forças da dinâmica 
01 

ago 
 

 

RESUMO   
 

 

Após o estudo das Leis de Newton, podemos definir as principais forças que usamos na Dinâmica: força peso, 

força normal, força elástica, tração e força de atrito. 

Para uma melhor análise, o estudo da força de atrito terá uma aula específica e não será considerada neste 

material. 

 

Peso 
Força de interação entre qualquer corpo de massa m com um campo gravitacional e pode ser calculado com 

a equação: 

�⃗� = 𝑚𝑔  
Onde g é a aceleração da gravidade local. Note que, como a massa é sempre maior do que zero, P tem 

sempre a mesma direção e sentido de g. 

 

 

Normal 
Força de interação de um corpo e uma superfície. A força normal será sempre perpendicular à superfície e 

no sentido da superfície para o corpo. 

Não existe uma equação específica para calcular a força normal, deverá ser feito uma análise das forças 

aplicadas na direção da normal e, por um sistema linear, determinar seu valor. 

 
 

ATENÇÃO: Normal não forma par ação e reação com o Peso!!! 
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Tração 
Força que aparece sempre em cabos, fios e cordas quando esticados. Cada pedaço da corda sofre uma 

tração, que pode ser representada por um par de forças iguais e contrárias que atuam no sentido do 

alongamento da corda. 

Dinamômetro: disposto que pode ser acoplado à corda para medir a intensidade da força de tração. 

 

 
 

 

 

Força elástica 
Força que aparece durante a deformação de algum corpo com características elásticas, ou seja, que pode 

ser deformado durante a aplicação de uma força e que tem a capacidade de voltar ao seu tamanho original 

assim que a força for cessada. Corda de borracha, elásticos e molas são os exemplos mais comuns em 

questões. 

A força elástica é um vetor que tem mesma direção e sentido oposto à força aplicada para deformar a mola 

em questão, sendo assim chamada de força de restituição. O módulo da força elástica pode ser calculado 

pela equação: 

𝐹 = −𝑘𝑥 

Onde K é o coeficiente de elasticidade (característica da mola) e x é a deformação sofrida pela mola. 

 

 
 

Associação de Molas 
Em algumas situação temos mais de uma mola se deformando como, por exemplo, no colchão de mola, 

onde as molas estão todas lado a lado e tem a mesma capacidade de se deformar, ou melhor, tem o mesmo 

coeficiente de elasticidade K. 

Ao fazer a associação de molas, podemos calcular o valor do coeficiente de elasticidade equivalente, ou seja, 

no lugar das molas de k1 e k2, poderíamos simplesmente colocar uma mola de keq. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1.  Um livro de peso igual a 4 N está apoiado, em repouso, na palma de sua mão. Complete as sentenças 

abaixo:  

 

I) Uma força para baixo de 4 N é exercida sobre o livro pela __________.  

II) Uma força para cima de __________ é exercida sobre o(a) __________ pela mão.  

III) A força para cima (item II) é reação à força para baixo (item I)? __________         

 

a) mão, 14 N, Terra, Sim.  

b) Terra, 4 N, livro, Sim.  

c) Terra, 4 N, Terra, Não. 

d) Terra, 8 N, Terra, Sim.  

e) Terra, 4 N, livro, Não.  

 

2. Observe estes quatro sistemas de roldanas, em que objetos de mesma massa são mantidos suspensos, 

em equilíbrio, por uma força aplicada na extremidade da corda. 

 

 
Sejam F1, F2, F3 e F4 as forças que atuam numa das extremidades das cordas em cada um desses 

sistemas, como representado na figura. Observe que, em dois desses sistemas, a roldana é fixa e, nos 

outros dois, ela é móvel. Considere que, em cada um desses sistemas, a roldana pode girar livremente 

ao redor do seu eixo; que a corda é inextensível; e que a massa da roldana e a da corda são desprezíveis. 

Considerando-se essas informações em relação aos módulos dessas quatro forças, é correto afirmar 

que: 

a) F1 = F2 e F3 = F4 

b) F1 < F2 e F3 < F4 

c) F1 = F2 e F3 < F4 

d) F1 < F2 e F3 = F4 

 



 

 
F

ís
. 

3. A mola varia seu comprimento de 10cm para 22cm quando penduramos em sua extremidade um corpo 

de 4N.  

 

 
Determine o comprimento total dessa mola, quando penduramos nela um corpo de 6N. 

 

4. A mola da figura tem constante elástica 20 N/m e encontra-se alongada de 20 cm sob a ação do corpo 

A cujo peso é 5,0 N. Nessa situação de equilíbrio, determinar a indicação da balança, graduada em 

Newtons. 

 

5. Em uma obra, para permitir o transporte de objetos para cima, foi montada uma máquina constituída 

por uma polia, fios e duas plataformas A e B horizontais, todos de massas desprezíveis, como mostra a 

figura. Um objeto de massa m = 225 kg, colocado na plataforma A, inicialmente em repouso no solo, 

deve ser levado verticalmente para cima e atingir um ponto a 4,5 m de altura, em movimento 

uniformemente acelerado, num intervalo de tempo de 3 s. A partir daí, um sistema de freios passa a 

atuar, fazendo a plataforma A parar na posição onde o objeto será descarregado. 

 
Considerando g = 10 m/s², desprezando os efeitos do ar sobre o sistema e os atritos durante o 

movimento acelerado, a massa M, em kg, do corpo que deve ser colocado na plataforma B para 

acelerar para cima a massa m no intervalo de 3 s é igual a 

a) 275. 

b) 285. 

c) 295. 

d) 305. 

e) 315. 
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6. A figura a seguir mostra uma corrente formada por três elos. A massa de cada elo é de 100g e uma força 

vertical F puxa essa corrente para cima. A corrente sobe com uma aceleração de 3,0 m/s². 

 
Considerando essas informações, calcule:  

a) o módulo da força F que puxa a corrente;  

b) o módulo da força resultante que atua sobre o elo do meio;  

c) o módulo da força que o elo do meio faz sobre o elo de baixo. 

 

7. Uma carga de 10 · 10³ kg é abaixada para o porão de um navio atracado. A velocidade de descida da 

carga em função do tempo está representada no gráfico da figura: 

 

 
 

a) Esboce um gráfico da aceleração a em função do tempo t para esse movimento.  

b) Considerando g = 10 m/s², determine os módulos das forças de tração T1, T2 e T3, no cabo que 

sustenta a carga, entre 0 e 6 segundos, entre 6 e 12 segundos e entre 12 e 14 segundos, 

respectivamente. 

 

8. No salvamento de um homem em alto-mar, uma boia é largada de um helicóptero e leva 2,0s para 

atingir a superfície da água. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s² e desprezando o 

atrito com o ar, determine:  

a) a velocidade da boia ao atingir a superfície da água;  

b) a tração sobre o cabo usado para içar o homem, sabendo que a massa deste é igual a 120kg e que 

a aceleração do conjunto é 0,5 m/s². 

 

9. Uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é de 600 N. A seguir, outra 

pesagem é feita na mesma balança, no interior de um elevador, que sobe com aceleração de sentido 

contrário ao da aceleração da gravidade e módulo a = g/10 em que g = 10m/s². Nessa nova situação, o 

ponteiro da balança aponta para o valor que está indicado corretamente na seguinte figura: 

 

a) 

 

c) 
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b) 

 

d) 

 
 

10. Nas cenas dos filmes e nas ilustrações gráficas do Homem-Aranha, a espessura do cabo de teia de 

aranha que seria necessário para sustentá-lo é normalmente exagerada. 

De fato, os fios de seda da teia de aranha são materiais extremamente resistentes e elásticos. Para 

uma mola de constante elástica k dada pela fórmula (K=1010 A/L), onde L é o comprimento inicial e A é 

a área da seção transversal do cabo. Para os cálculos abaixo, considere a massa do Homem-Aranha                 

M = 70 kg. Calcule a área A da seção transversal do cabo de teia de aranha que suportaria o peso do 

Homem-Aranha com uma deformação de 1,0% do comprimento inicial do cabo. (g=10m/s²). 

 

 

11. A mola da figura está: 

 
- em (1) no seu tamanho natural 

- em (2) tracionada por uma força de 10N 

- em (3) tracionada por uma força de 25N 

 

Verifique, justificando, se ela obedece à lei de Hooke. 

 

 

12. Dois blocos, 1 e 2, são arranjados de duas maneiras distintas e empurrados sobre uma superfície sem 

atrito, por uma mesma força horizontal F. As situações estão representadas nas figuras I e II abaixo. 
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Considerando que a massa do bloco 1 é m1 e que a massa do bloco 2 é m2 = 3m1, a opção que indica a 

intensidade da força que atua entre blocos, nas situações I e II, é, respectivamente, 

a) F/4 e F/4 

b) F/4 e 3F/4 

c) F/2 e F/2 

d) 3F/4 e F/4 

e) F e F 

 

13. O sistema a seguir apresenta aceleração de 2 m/s² e a tração no fio é igual a 72 N. Considere que a 

massa de A é maior que a massa de B, o fio é inextensível e não há atrito na polia. A diferença entre as 

massas desses dois corpos é igual a 

Considere g = 10 m/s² 

 

 
 

a) 1 kg   b) 3 kg   c) 4 kg   d) 6 kg 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Dois blocos A e B, de massas MA = 2,0 kg e MB =3,0 kg estão acoplados através de uma corda inextensível e 

de peso desprezível que passa por uma polia conforme figura. 

 
Esses blocos foram abandonados, e, após mover-se por 1,0 m, o bloco B encontrava-se a 3,0 m do solo 

quando se soltou da corda. Desprezando-se a massa da polia e quaisquer formas de atrito, o tempo 

necessário, em segundos, para que B chegue ao chão é igual a 

a) 0,2 

b) 0,4 

c) 0,6 

d) 0,8 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. e 

A questão ressalta a lei ação e reação. 

 

2. c 

𝐹1 = 𝐹2 = 𝑇 = 𝑚𝑔 

𝐹4𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝐹3 → 𝐹4 < 𝐹3 

 

3. L = 28 cm 

𝐹 = 𝑘𝑥 

4 = 𝑘(22 − 10) 

𝑘 = 1/3
𝑁

𝑐𝑚
 

Calculando a deformação: 

𝐹 = 𝑘𝑥 

6 =
1

3
𝑥 

𝑥 = 18𝑐𝑚 

Portanto, o comprimento é 18 + 10 (inicial) = 28 cm. 

 

4. 1N 

𝐹𝑟 = 𝑃 − 𝐹 

𝑃 = 5𝑁 

𝐹 = 𝑘𝑥 = 20.0,2 = 4𝑁 

𝐹𝑟 = 5 − 4 = 1𝑁 

 

5. a 

Calculando o módulo da aceleração: 

∆𝑆 =
𝑎𝑡2

2
→ 𝑎 =

2∆𝑆

𝑡2
=

2.4,5

32
=

1𝑚

𝑠2
 

 

Considerando desprezíveis as massas dos fios, a intensidade da resultante das forças externas sobre o 

sistema formado pelos dois blocos é a diferença entre os módulos dos pesos. 

𝑀𝑔 − 𝑚𝑔 = (𝑀 + 𝑚)𝑎 → 𝑀. 10 − 225.10 = 𝑀. 1 + 225.1 

10𝑀 − 𝑀 = 225 + 2.250 → 𝑀 = 275𝑘𝑔 

 
6.  

a) F  P = ma → F  3 = 0,3.3 → F = 3,9 N. 

b) Só sobre o elo do meio: FR = ma  = 0,1 . 3 = 0,3 N. 

c) Elo de baixo: T  P = ma → T  1 = 0,1 . 3 → T = 1,3 N. 

 

7.  

a) 

 
     

b) Para todos os casos, teremos, de maneira generalizada: 
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𝑇 − 𝑃 = 𝑚𝑎 
𝑇 − 1000.10 = 1000. 𝑎 
𝑇 = 1000. 𝑎 + 10000 

Agora, aplicando para T1, T2 e T3, temos: 

𝑇1 = 1000.0,5 + 10000 = 10500 𝑁 
𝑇2 = 1000.0 + 10000 = 10000 𝑁 
𝑇3 = 𝑇1 = 10500 𝑁 

 

8. a) Queda livre: 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑔𝑡 
𝑣 = 0 + 10.2 

𝑣 =
10𝑚

𝑠
 

b)  

𝑇 − 𝑃 = 𝑚𝑎 
𝑇 − 𝑚𝑔 = 𝑚𝑎 
𝑇 − 120.10 = 120.0,5 
𝑇 = 1260 𝑁 

 

9. d 

Elevador subindo: 

𝑁 − 𝑃 = 𝑚𝑎 

𝑁 = 𝑃 + 𝑚𝑎 = 600 + 60. (
𝑔

10
) = 660𝑁 

 

10.   

 
 

11. Em 2  F = kx → 10 = k.5 → k = 2 N/m 

Em 3  F = kx → 25 = k.12,5 → k = 2 N/m 

Sim, obedece à lei de Hooke, pois o k é constante. 

 

12. d 

Nos dois casos a aceleração tem o mesmo módulo: 

𝐹 = (𝑚1 + 𝑚2)𝑎 → 𝐹 = (𝑚1 + 3𝑚1)𝑎 → 𝐹 = 4𝑚1𝑎 → 𝑎 =
𝐹

4𝑚1

 

Calculando as forças de contato: 

𝐹12 = 𝑚2𝑎 → 𝐹12 = 3𝑚1

𝐹

4𝑚1

=
3𝐹

4
 

𝐹21 = 𝑚1𝑎 → 𝐹21 = 𝑚1

𝐹

4𝑚1

=
𝐹

4
 

 

13. b 

no sentido anti-horário. 
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De acordo com o diagrama de forças acima, temos que: 

𝐹𝑅 = 𝑚𝐴𝑎 = 𝑃𝐴 − 𝑇 
2𝑚𝐴 = 10𝑚𝐴 − 72 
𝑚𝐴 = 9𝑘𝑔 

 

𝐹𝑅 = 𝑚𝐵𝑎 = 𝑇 − 𝑃𝐵  
2𝑚𝐵 = 72 − 10𝑚𝐵 
𝑚𝐵 = 6𝑘𝑔 

 

𝑚𝐴 − 𝑚𝐵 = 9 − 6 = 3𝑘𝑔 

 

Questão Contexto  
 

c 

 
Inicialmente, os blocos têm a mesma aceleração e, portanto, podem ser considerados como um único bloco 

de 5 kg, sendo acelerado por uma força resultante de FR = 30  20 = 10 N 

 

FR = ma → 10 = 5a → a = 2 m/s² 

 

Quando o fio for cortado, a aceleração de B passará a ser de 10 m/s². 

 

 
 

A partir do rompimento do cabo, o tempo é de 0,6 s. 

 

 

 
 

 



 

 
G

e
o

. 

Geo. 
 

Professor: Claudio Hansen 

Monitor: Bruna Cianni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
G

e
o

. 

 

RESUMO   
 

 

Um dos acontecimentos que coincidiram com o fim da Guerra Fria foi a entrada dos EUA na Terceira 

Revolução Industrial, momento em que o país passou a produzir muita tecnologia e começou a ganhar 

mercado e capitais, enquanto, por outro lado, a URSS investia fortemente na indústria armamentista, visando 

um possível enfrentamento direto, e ficando assim atrás na disputa, entrando em crise na década de 1980, e 

fazendo assim os EUA se destacar como a grande potência mundial. 

 

A inteligência americana cria assim um termo que evidencie o novo contexto mundial, surge então a ideia de 

Nova Ordem Mundial que funciona sob a lógica da Globalização, ou seja, é apresentada ao mundo a ideia 

que agora todos estariam ligados por uma mesma lógica econômica (Capitalismo) sob a liderança norte-

americana. 

 

Sobre a Globalização destaca-se ainda o fato que ela não se restringe ao aspecto econômico, mas envolve 

todo processo que ocorra em escala global, fenômenos culturais, ambientais, esportivos e outros. Além 

disso, para que esse processo ocorra, a rede de comunicação e de transportes são fundamentais. 

 

Contudo, a ideia de mundo unipolar não persistiu por muito tempo, pois os países europeus destruídos pela 

Segunda Guerra Mundial se recuperaram, inclusive com o dinheiro norte-americano (Plano Marshall). 

Emergem assim países concorrentes frente aos EUA, como o Japão, por exemplo. Identifica-se assim a tríade 

do capitalismo, EUA, Japão e Europa Ocidental na década de 1990. Na década de 2000 passam também a 

integrar este grupo os países emergentes. Fala-se então em um mundo multipolar. Cabe destacar que no 

campo militar os EUA permanece unipolar, mas isso pode ser alterado com o destaque militar da China 

devido ao seu investimento em armamento. 

 

Nesse novo contexto o papel do Estado foi alterado, o qual passou a adotar o Neoliberalismo. Com o 

destaque de Margareth Tatcher (Reino Unido) e Ronald Reagan (EUA), emerge a lógica em que o controle 

da economia cabe às empresas e o Estado minimamente presente. Os neoliberais buscavam combater, 

principalmente, a política do Estado de Bem-Estar social, um dos instrumentos utilizados pelo 

Keynesianismo para combater a crise econômica de 1929. Nessa política, defendia-se a máxima intervenção 

do Estado na economia, fortalecimento das leis trabalhistas com o objetivo de aumentar o mercado 

consumidor, o que contribuía consequentemente para o escoamento das produções fabris. A passagem de 

um Estado Keynesiano (Estado controlador) para um Estado Neoliberal é chamada de desregulamentação.  

 

A crítica do Neoliberalismo ao sistema Keynesiano muito custoso 

economicamente e limita assim as ações comerciais, prejudicando a chamada 

disso, o aumento dos salários e o fortalecimento dos sindicatos são vistos como ameaças à economia, pois 

podem aumentar os custos com mão de obra e elevar os índices de inflação. Neste sentido, os neoliberais 

defendem a desregulamentação da força de trabalho, com a diminuição da renda e a flexibilização do 

processo produtivo. 

 

O Neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma alguns dos ideais do liberalismo clássico ao 

defender a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que, acredita-

se, se auto regularia e regularia também a ordem econômica. Sua implantação pelos governos de vários 

países iniciou-se na década de 1970, como principal resposta à Crise do Petróleo. 

 

✓ As principais características do Neoliberalismo são: 

 

- Um limite do papel do Estado no que diz respeito a sua atuação econômica, social e jurídica; 

- Uma abertura de novos espaços e setores da economia às leis do Livre Mercado; 

- 

e ficará próspero se ele souber se adaptar, se inovar, etc..; 

- Aliado com medidas do modelo de produção Toyotista, como terceirização do trabalho, diminuir os 

encargos trabalhistas, para garantir maior competitividade para as empresas. 

 

 

Globalização Econômica 
30 

ago 

http://brasilescola.uol.com.br/historiag/petroleo1.htm
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✓ As principais críticas ao Neoliberalismo são: 

 

- Aumento significativo das desigualdades sociais e da precariedade do trabalho; 

- Redução da soberania nacional, ante as grandes corporações multinacionais; 

- Freio no desenvolvimento econômico dos países mais pobres; 

- Transformação do homem em mercadoria; 

- Pouco controle da população sobre a economia, gerando maiores possibilidades de crises, como a de 2008. 

 

✓ Exemplos de governos que adotaram políticas econômicas neoliberais nos últimos anos: 

 

- No Brasil: Fernando Collor de Melo (1990 - 1992) e Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2003). 

- No Chile: Eduardo Frei (1994 - 2000), Ricardo Lagos (2000 - 2006) e Michelle Bachelet (2006 - 2010). 

- Nos Estados Unidos: Ronald Reagan (1981 - 1989), George Bush (1989 - 1993) e George W. Bush (2001- 2009). 

- No México: Vicente Fox Quesada (2000 - 2006). 

- No Reino Unido: Margaret Thatcher (1979 - 1990) 

 

✓ Principais teóricos do Neoliberalismo: 

 

- Friedrich Hayek (Escola Austríaca) 

- Leopold von Wiese 

- Ludwig von Mises 

- Milton Friedman (Escola Monetarista, Escola de Chicago) 

 

✓ O Consenso de Washington 

 

O Consenso de Washington deriva de um artigo do economista John Williamson de 1989, onde ele formula 

e expõe dez recomendações endereçadas mais particularmente aos países da América Latina. As 

recomendações eram: 

 

- Disciplina orçamentária rígida (equilíbrio entre receita e gastos governamentais); 

- Reorientação dos gastos públicos (primar pelos setores de forte retorno econômico, preterindo gastos 

sociais); 

- Reforma fiscal (Diminuição das taxas marginais); 

- Estabilidade monetária (Inflação baixa, redução dos déficits do mercado, controle das reservas de moeda); 

- Adoção de uma taxa de câmbio única e competitiva; 

- Aumento da liberdade do comércio externo; 

- Eliminação de barreiras fiscais ao investimento de capital estrangeiro; 

- Privatização das empresas públicas (para aumentar sua eficácia, assim como para diminuir os encargos 

públicos); 

- Desregulamentação dos mercados (fim de barreiras alfandegárias tanto na saída quanto na entrada dos 

produtos); 

- Evidenciar e proteger os direitos de propriedade privada (incluindo a de propriedade intelectual; 

 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 

Mundial (BM), com o apoio financeiro do Tesouro Americano, para somente ajudar financeiramente os países 

em desenvolvimento que estivessem passando por dificuldades (endividamento público, hiperinflação, 

grandes déficits orçamentários, etc..) sob a condição que estes adotassem políticas públicas inspiradas na 

tese de John Williamson. 

 

De fato, para essas instituições internacionais o desenvolvimento só poderia ocorrer em um quadro de trocas 

de natureza privada, dentro de um mercado mundial liberal, com pouquíssimos, ou nenhum, entrave. Essa 

política econômica se beneficia de um contexto internacional da queda do comunismo, e é guiada pela 

doutrina econômica neoliberal, ou ultraliberal. 

 

rque uma grande parte de suas propostas 

foram rejeitadas e duramente criticadas por diversos economistas, como Joseph Stiglitz e Maurice Allais. Ele 

também é criticado como fonte de aumento da desigualdade e da pobreza, e, como não é aplicado 

igualmente em todos os países, pelos mundialistas, que, depois da queda e desaparecimento do modelo 

comunista, tentam propor vias econômicas alternativas. Aqui no Brasil, diversos economistas e sociólogos 
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criticaram duramente esse modelo imposto ao país, pois afetava duramente a soberania nacional e a 

capacidade gestora do Estado. 

 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. A sociedade de consumo mantém uma correlação com o neoliberalismo, que amplia o espaço 

privado, restringe o espaço público e transforma os direitos sociais em serviços demarcados pelo 

mercado. 

 
Sobre essa dinâmica, considere as afirmativas a seguir. 

I. Na lógica neoliberal do mercado, a busca do sucesso, a qualquer preço, pelo indivíduo e a 

volatilidade do sistema econômico-financeiro geram fatores de insegurança social. 

II. O planeta foi transformado em uma unidade de operações das corporações financeiras, sendo a 

fragmentação e a dispersão socioeconômica consideradas como natural e positiva. 

III. Os valores sociais constituídos no seio das comunidades tradicionais são respeitados por indivíduos 

egocentrados, portadores dos valores essenciais do neoliberalismo. 

IV. A democracia encontra-se prestigiada pela capacidade dos cidadãos de vender os direitos 

conquistados como serviços. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    

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

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    

 

2. Observe o texto:  

Cada ponto do espaço torna-se então importante, efetivamente ou potencialmente. Como a produção 

se mundializa, as possibilidades de cada lugar se afirmam e se diferenciam em nível mundial. Dada a 

crescente internacionalização do capital (...) observar-se-á uma tendência à fixação mundial  e não 

mais nacional.  
(Milton Santos, Metamorfose do espaço habitado, 1997)  

 

Relacionando a ideia de espaço geográfico com a noção de globalização, podemos afirmar que:  

a) A globalização traz uma ideia de fechamento do mundo e o espaço geográfico perde sua 

importância neste novo cenário.  

b) O capitalismo global impôs uma forte rigidez do processo produtivo, desestimulando a migração 

das transnacionais, daí a reorientação do uso do espaço.  

c) A verticalidade do espaço geográfico permitiu uma globalização mais solidária e uma melhor 

distribuição da renda mundial, como se verifica neste início de século.  

d) A fluidez e mobilidade das transnacionais permitiu a descentralização do processo produtivo e a 

consequente reconfiguração do espaço mundial.  

e) As diferenciações geográficas perderam importância devido à diminuição da escolha a distância 

para a instalação de uma empresa. 
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3. O fim da Guerra Fria e a desagregação da URSS puseram fim ao mundo bipolar e à antiga classificação 

dos países em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. O Segundo Mundo reunia os antigos países 

socialistas. Hoje, a nova ordem mundial, representada na figura, divide as nações em pobres e ricas, 

ou subdesenvolvidas e desenvolvidas. 

 
 

Assinale a alternativa que melhor descreve a nova ordem mundial.  

a) Os países emergentes, também chamados de subdesenvolvidos industrializados ou em 

industrialização, atraem os investimentos das empresas transnacionais porque apresentam as 

vantagens de um mercado consumidor em expansão, dos inúmeros incentivos fiscais que 

oferecem e da estabilidade político-econômica.  

b) 

investimentos e estão adaptando-se à economia de mercado, inclusive Coréia do Norte e Vietnã.  

c) A multipolaridade modificou a distribuição da riqueza. Isso porque, hoje, os pólos econômicos 

possuem modernas estratégias para alcançar novos mercados. Dessa maneira, embora os países 

ricos permaneçam ricos, os que pertenciam ao Terceiro Mundo vêem a pobreza diminuir.  

d) O conflito Norte-Sul antagoniza, de um lado, tecnologia, alto nível de vida e riqueza, e de outro 

lado, exclusão dos novos meios técnico-científicos, baixo nível de vida e pobreza.  

e) A maioria dos países latino-americanos, asiáticos e africanos subdesenvolvidos do Sul desperta o 

interesse econômico dos desenvolvidos do Norte, pois representam novos mercados 

consumidores e de investimento de capital especulativo, inclusive os da África Subsaariana, que 

passam por turbulências tribais, seca, fome e aids. 

 

4. 
território continua existindo, as normas públicas que regem são da alçada nacional, ainda que as 

forç  
Milton Santos, Por uma nova globalização  

 

Relacionando a frase de Milton Santos e a globalização, podemos afirmar que  

a) o Estado nacional recebe hoje uma maior influência de forças externas devido à 

internacionalização da economia.  

b) os Estados passaram, com a globalização, a ganhar poder e agir independentemente das questões 

mercadológicas internacionais.  

c) as fronteiras se tornaram menos permeáveis, tanto em relação aos agentes externos, como em 

relação aos produtos internacionais.  

d) o mundo hoje é controlado por grandes corporações internacionais e o Estado perdeu totalmente 

a capacidade de normalizar seu território no setor econômico, ocupando-se somente do bem estar 

de sua população.  

e) a redução do Estado neoliberal à esfera somente política facilitou o desenvolvimento do comércio 

mundial, tornando a concorrência e a distribuição mais igualitárias e justas. 
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5. O reconhecimento, por parte dos teóricos do capitalismo, de que o atual estágio da economia 

requeria a reformulação das concepções liberais, especialmente no que toca à atuação do Estado, 

deu origem a uma doutrina batizada de neoliberalismo. Algumas de suas bases são: 

a) A revisão do sistema de propriedade agrária com a promoção de reforma agrária gradual, como 

que se busca reequilibrar a distribuição da população entre o campo e os centros urbanos. 

b) A criação de políticas assistencialistas com o objetivo de reduzir as diferenças sociais por meio do 

apoio financeiro e centrais sindicais e organizações não governamentais. 

c) A intervenção estatal nos mais amplos setores produtivos a fim de garantir empregos, salários e 

estimular a participação dos trabalhadores nos lucros a partir de determinados índices de 

produtividade. 

d) A atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio do controle de taxas de juros, 

estabelecimentos de políticas cambiais e privatização de setores antes considerados estratégicos. 

e) A garantia de benefícios sociais garantidos pelo Estado que advém do Keynesianismo e perdurou 

no Neoliberalismo. 

 

6. Inspirado no liberalismo clássico e em clara oposição ao Keynesianismo, o neoliberalismo propõe, 

entre outras medidas: 

I. a atuação do Estado como empresário, como mediador das relações capital-trabalho e como 

regulador de taxas tarifas. 

II. o desenvolvimento de uma política de privatização das empresas estatais, para reduzir o papel do 

Estado na economia. 

III. a minimização do poder dos sindicatos e a redução dos direitos trabalhistas. 

IV. a redução das barreiras para a circulação de mercadorias e capitais entre países, promovendo, 

assim, uma maior abertura econômica. 

 

Estão corretas: 

a) apenas I, II e IV. 

b) apenas I, III e IV. 

c) apenas I, II e III. 

d) apenas II, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

7.  

 
 

A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque 

as políticas neoliberais, adotadas por muitos países a partir da década de 1980. 

 

A principal crítica ao neoliberalismo, como causador dessa crise, está relacionada com: 

a) diminuição das garantias trabalhistas 

b) estímulo à competição entre as empresas 

c) reforço da livre circulação de mercadorias 

d) redução da regulação estatal da economia 

e) aumento do protecionismo de mercado 

 

 

 

 

 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/22.png


 

 
G

e
o

. 

8. A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Este modelo, contestado por diferentes 

grupos e movimentos sociais, caracterizou-se, neste continente, por 

a) atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional, ofertando o 

pleno emprego. 

b) estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma sociedade mais justa 

e igualitária. 

c) diminuir o poder da iniciativa privada transnacional, mediante a intervenção do Estado a favor da 

burguesia nacional. 

d) ter uma base econômica formada por empresas públicas que regularam a oferta e a demanda, 

assim como o mercado de trabalho. 

e) instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da 

ingerência do Estado na economia. 

 

9.  

 
 

A história em quadrinhos apresenta uma característica fundamental do modo de produção capitalista 

na atualidade e uma política estatal em curso em muitos países desenvolvidos. 

 

Essa característica e essa política estão indicadas em: 

a) liberdade de comércio  ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos 

b) sociedade de classe  sistemas de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada 

c) economia de mercado  programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos 

d) trabalho assalariado  campanhas de estímulo à responsabilidade social do empresariado 

e) oferta e procura  regulação que trata da participação política da sociedade 

 

 

 

 

 

 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/133.jpg
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10. No que diz respeito ao processo de globalização hoje dominante no espaço mundial, analise as 

seguintes afirmações. 

I. A expansão das multinacionais vem provocando a descentralização das atividades produtivas, das 

aplicações de capitais e a interligação dos mercados em escala mundial. 

II. O desenvolvimento científico-tecnológico constitui-se um dos principais fatores para a retração 

do capitalismo globalizado. 

III. As cidades globais ou metrópoles mundiais são os centros de decisões do capital, as sedes das 

principais empresas financeiras, pólos de pesquisa tecnológica e de comando da economia 

mundial. 

De acordo com as afirmações acima, é correto afirmar que: 

a) I e II são verdadeiras. 

b) I e III são verdadeiras. 

c) I, II e III são verdadeiras. 

d) apenas I é verdadeira. 

e) apenas II é verdadeira. 

 

11. Em 1999, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou o Relatório do 

Desenvolvimento Humano, do qual foi extraído o trecho abaixo. 

 que vive nos países de renda 

mais elevada tinha: 86% do PIB mundial, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%; 82% das 

exportações mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%; 74% das linhas telefônicas 

mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1,5%; 93,3% das conexões com a lnternet, 

enquanto o quinto de menor renda, apenas 0,2%. A distância da renda do quinto da população mundial 

que vive nos países mais pobres  que era de 30 para 1, em 1960  passou para 60 para 1, em 1990, e 

chegou a 74 para 1, em 1997. 

 

De acordo com esse trecho do relatório, o cenário do desenvolvimento humano mundial, nas últimas 

décadas, foi caracterizado pela: 

a) diminuição da disparidade entre as nações. 

b) diminuição da marginalização de países pobres. 

c) inclusão progressiva de países no sistema produtivo. 

d) crescente concentração de renda, recursos e riqueza. 

e) distribuição equitativa dos resultados das inovações tecnológicas. 

 

12.  
Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica 

Primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro na história da Inglaterra, de 1979 a 1990, 

Thatcher recebeu do então presidente norte-

es firmes marcaram a adoção de uma 

política neoliberal e o fim do modelo, então praticado, conhecido como Welfare State.  

 

Com relação a esse novo modelo de governo, assinale a alternativa correta. 

a) Privatização de empresas estatais, em que produtos e serviços considerados estratégicos para a 

soberania nacional são submetidos à lógica do mercado internacional, permitindo um aumento 

dos gastos públicos em saúde e educação.    

b) Retomada de uma política econômica sustentada por economistas, como Haydek e Friedman, 

defendendo a absoluta liberdade econômica, mas com preocupações voltadas para a 

distribuição da riqueza nacional.    

c) Possibilidade de que países em desenvolvimento melhorassem seus quadros sociais, com o 

aumento de empregos para a classe trabalhadora, graças à atuação de empresas transnacionais 

em diversos setores.    

d) Corte de gastos no setor social, aumento do desemprego, endurecimento nas negociações com 

os sindicatos, elevação das taxas de juros e fim da intervenção estatal, dando total liberdade aos 

setores financeiro e econômico.    

e) Nova diretriz de governo adotada por Thatcher, na Inglaterra, não foi implementada pelos líderes 

de outras nações, que criticavam as desigualdades sociais geradas pela adoção desse modelo 

econômico.    
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13. Dentre os cenários desenhados para o mundo a partir da aceleração do processo de globalização, 

destaca-se a ideia da superação do Estado-nação como principal unidade política e econômica de 

estruturação do espaço mundial. Como justificativa para a construção desse cenário, podem-se 

destacar, entre outras: 

a) O crescimento de instituições políticas e econômicas supranacionais, como a Organização Mundial 

de Comércio, e a relativa autonomia dos circuitos financeiros em escala mundial, caracterizada 

pela livre circulação de capitais.  

b) O aumento das migrações inter-regionais, facilitada pela abertura das fronteiras entre os países, e 

o crescente intercâmbio cultural entre os povos, possibilitado pela expansão dos meios de 

comunicação em todo o mundo.  

c) O aparecimento de organizações baseadas no princípio do desenvolvimento sustentável, como as 

ONGs, e a aceitação de grupos étnicos como entidades políticas e econômicas soberanas, a 

exemplo dos Curdos, na Turquia.  

d) A diminuição dos conflitos separatistas, como os ocorridos nos Bálcãs, e o crescente 

reconhecimento da ONU como fórum privilegiado para a solução de conflitos políticos e 

econômicos locais e regionais.  

e) A mundialização dos hábitos de consumo e comportamento, disseminados pelos meios de 

comunicação, e o crescente desinteresse das novas gerações pelas questões de política interna e 

externa de seus países. 

 

14. Analise o texto a seguir:  

Há um modo de pensar a superação da crise a partir da teoria keynesiana, mediante o aumento dos 

gastos sociais, socializando os custos da reprodução social, numa linha oposta à neoliberal, de 

privatização de tais custos em termos de previdência, de educação. A socialização de tais custos me 

parece um bom caminho inicial. A outra peça da teoria keynesiana é o investimento em infraestrutura. 

Os chineses perderam 30 milhões de empregos entre 2008 e 2009, por conta do colapso das indústrias 

de exportação. Em 2009, eles tiveram uma perda líquida de só três milhões de empregos, o que 

significa dizer que eles criaram 27 milhões de empregos em cerca de nove meses. Isso foi resultado de 

uma opção pela construção de novos edifícios, novas cidades, novas estradas, represas, todo o 

desenvolvimento de infraestrutura, liberando uma vasta quantidade de dinheiro para os municípios, 

para que suportassem o dese

que uma coisa semelhante aconteceu no Brasil, por meio do Bolsa-Família e de programas de 

investimento estatal em infraestrutura. 
David Harvey, 2012. Revista do IPEA. Adaptado. 

 

O autor cita a teoria Keynesiana e sua linha oposta, o neoliberalismo. Sobre as diferenças entre essas 

duas posições teóricas, é CORRETO afirmar que o 

a) Keynesianismo é um conjunto de ideias, que propõe a intervenção estatal na vida econômica, 

enquanto o neoliberalismo é um sistema econômico, que prega uma participação mínima do 

Estado na economia. 

b) ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o aumento da participação estatal nas políticas 

públicas, enquanto a ideologia Keynesiana fomenta a liberdade e a competitividade de mercados. 

c) neoliberalismo estimula os valores da solidariedade social conduzida pelo Estado máximo, 

enquanto o Keynesianismo faz a defesa de um mercado forte em que a iniciativa privada deve 

intervir como promotora de privatizações. 

d) ideário do Keynesianismo defende um mercado autorregulador no qual o indivíduo tem mais 

importância que o Estado, enquanto o neoliberalismo argumenta que quanto maior for a 

participação do Estado na economia mais a sociedade pode se desenvolver, buscando o bem-estar 

social. 

e) poder da publicidade na sociedade de consumo para satisfazer a população é um grande aliado 

da política Keynesiana, enquanto as ideias neoliberais não são favoráveis a soluções de mercado, 

opondo-se ao corporativismo empresarial. 
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15.  

 
            

A distribuição espacial da produção técnico-científica entre os países, parcialmente apresentada no 

mapa, é um dos fatores que explicam as desigualdades socioeconômicas entre as nações. Pela 

importância do mercado consumidor norte-americano, quase todos os produtos ou tecnologias 

relevantes desenvolvidas no mundo são registrados nesse país. Um resultado dessa espacialidade 

diferenciada é a formação de um grande fluxo financeiro internacional para as empresas dos países 

desenvolvidos. 

  

Esse fluxo está mais adequadamente associado a: 

a) pagamentos de licenças    

b) capitais para especulação    

c) compensações de impostos    

d) investimentos em infraestrutura    

e) privatização de empresas estatais 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 
1. a 

Apenas as afirmativas III e IV estão erradas pois, respectivamente, afirmam sobre o respeito aos saberes 

tradicionais, como, por exemplo, das comunidades ribeirinhas, passados de geração a geração através 

da oralidade, o que não é verdade já que verificam-se relatos de ações governamentais e empresariais 

que restringem o território e a realização laboral desses grupos regados por seus valores, e o 

apontamento de que um dos exemplos da democracia é a venda dos direitos individuais como serviços, 

por exemplo, o voto, o que na verdade não representa uma ação democrática. 

 

2. a 

Em um contexto de globalização, as relações produtivas se tornaram mais fluidas no espaço, permitindo, 

graças ao avanço das comunicações e transportes, o deslocamento das etapas de produção de bens das 

empresas transnacionais para áreas que apresentem maiores vantagens que representem cortes de 

custos. Neste sentido, ocorreu a descentralização produtiva dos países centrais para os países periféricos 

e emergentes, reconfigurando o espaço mundial. 

 

3. d 

A divisão classificatória dos países na Nova Ordem Mundial aponta para a diferenciação de acesso e 

produção de tecnologia de ponta, o que desmitifica a ideia de que a globalização inseriu todos os países 

em um processo de troca e dependência, pois o que se observa é que os países do lado Sul se inserem 

precariamente neste processo pois quem detêm a tecnologia e o capital para investimento são os países 

do Norte. 

 

4. a 

A internacionalização da economia - expressão que refere-se aos fluxos (matérias primas, produtos, 

serviços, dinheiro, ideias e pessoas) entre dois ou mais Estados-Nação - é uma das características mais 

significativas observadas nos últimos anos e é consequência da globalização. Estas trocas decorrentes da 

internacionalização exercem influência, sobretudo os fluxos externos, sobre os Estados, pois em muitos 

casos estes fluxos chegam mais e com mais força do que propriamente os fluxos internos. 

 

5. d 

No Neoliberalismo o Estado deixa de ter um papel interventor para assumir uma postura reguladora, que 

muitas vezes é flexibilizada em 

exemplo, menores gastos públicos. 

 

6. d 

Apenas a afirmativa I está incorreta pois o Estado não atua como mediador, interventor direto na 

economia, no Neoliberalismo ele assume uma postura reguladora. 

 

7. d 

Relacionando o trecho apresentado com o Neoliberalismo, identifica-se que foi a pouca regulação do 

Estado sobre a economia (mercados financeiros e imobiliários) uma das principais causas da crise 

econômica de 2008, que teve início nos EUA mas que atingiu diversos países devido à globalização. Os 

mercados, com pouco controle do Estado, acabaram não conseguindo se autorregular. 
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8. e 

O Neoliberalismo na América Latina e em muitos países de outros continentes retoma alguns dos ideais 

do liberalismo clássico ao defender a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada 

do mercado, que, acredita-se, se auto regularia e regularia também a ordem econômica. 

 

9. c 

Na tirinha, Calvin, ao mencionar a lei da oferta e procura, se refere a economia de mercado, uma 

característica fundamental do capitalismo na atualidade. Ao mesmo tempo, ao pedir subsídio a sua mãe, 

acaba fazendo referência aos auxílios monetários que diversos países desenvolvidos concedem a setores 

específicos de sua economia, dificultando a competição entre seus produtos e os produtos estrangeiros. 

 

10. b 

A única afirmativa incorreta é a afirmativa II onde se afirma que o avanço científico e tecnológico foi um 

fator de recuo do capitalismo, quando na verdade foi o oposto, visto que as novas tecnológicas 

decorrentes das pesquisas científicas possibilitam as trocas e circulações características do mundo 

globalizado. 

 

11. d 

Os dados apresentados corroboram para a afirmação que a globalização amplia as desigualdades entre 

Norte e Sul, na qual a renda, riqueza, recursos concentram-se no Norte e os ônus do processo, 

geralmente, no Sul. 

 

12. d 

O Neoliberalismo foi uma doutrina proposta por Thatcher e Reagan e foi adotado em substituição ao 

Keynesianismo e preconizava aspectos como o corte de gastos públicos com o setor social e a auto 

regulação do mercado com a mínima influência do Estado na economia. 

 

13. a 

Com a globalização, as barreiras e fronteiras físicas dos países se tornam quase que exclusivamente 

utilizadas para a contenção ou organização da circulação populacional, pois o capitalismo financeiro que 

passa a se destacar nesse cenário passou a implicar em uma livre circulação de capitais e investimentos, 

onde muito disso se deve à atuação de organismos multilaterais como a OMC. 

 

14. a 

O Neoliberalismo surge na década de 1970 apresentando um conjunto de aspectos que contrariavam os 

preceitos do Keynesianismo, visando o fim da intervenção direta estatal na economia, em que o Estado 

deveria apenas regular o sistema econômico. 

 

15. a 

No mapa, é possível identificar o país de origem dos solicitantes de registros no Escritório Estadunidense 

de Patentes (USPTO, em inglês). Devido à importância do mercado consumidor dos Estados Unidos, 

praticamente todas as empresas do mundo que desenvolvem um produto ou tecnologia têm a 

preocupação de registrá-lo naquele órgão. Pode-se observar assim, a desigual distribuição espacial da 

produção técnico-científica entre os países do mundo, que se concentra em países com alto nível de 

desenvolvimento socioeconômico. Como o registro de patente dá ao seu possuidor o direito de licenciar 

a fabricação do produto em outros lugares do mundo, o resultado dessa concentração tecnológica é a 

formação de grandes fluxos financeiros de pagamento dessas licenças. Esses fluxos orientam-se 

predominantemente dos países com baixa produção tecnológica, geralmente subdesenvolvidos, para as 

empresas dos países desenvolvidos, principais detentoras desses direitos. 
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Globalização 
30 

ago 
 

 

RESUMO   
 

 

A Globalização ou Mundialização é um fenômeno que aprofunda a integração global e que envolve 

diferentes dimensões das sociedades  setor econômico, social, cultural e político  promovendo a 

intensificação das relações e das trocas.  

 

A intensificação do fenômeno se deu a partir do início do século XXI e foi possibilitada pelo avanço 

tecnológico, das comunicações  internet, telefonia fixa e móvel, televisão, satélites, cabos de fibra ótica, 

por exemplo - e dos transportes  em especial o aéreo e o marítimo, pois possibilitou a circulação das 

informações entre empresas, instituições financeiras, governos, pessoas e outros.  

 

encurtamento das distâncias

haja visto que, a partir destes avanços a relação tempo-espaço foi alterada e a uma nova configuração surgiu. 

Esta nova configuração da relação tempo-espaço se caracterizou pela possibilidade de se percorrer grandes 

distâncias em um tempo menor. Se na época das grandes navegações a contagem do tempo era em dias ou 

meses, como no caso de uma viagem de navio, atualmente esta contagem é feita em horas, como no caso 

de uma viagem de avião, ou até segundos, como no caso de uma videoconferência. A partir destas relações 

ocorrem as trocas econômicas, sociais, políticas, culturais e outras entre as sociedades. Estas relações e 

aldeia global

uma rede de conexões que cria assim um mundo interligado, uma grande aldeia.  

 

- Debate sobre o início da globalização 

 

Há o debate acerca do período em que se iniciou o processo de globalização. Há aqueles que acreditam que 

este processo teve início no período em que vigorava o capitalismo comercial, período este das grandes 

navegações e que se estendeu do século XV até o XVIII.  

 

Contudo, a grande maioria dos estudiosos defende que o termo globalização está associado à queda do 

socialismo e ascensão do capitalismo financeiro e informacional, período em que foi marcante a 

concentração e a centralização de capitais, onde se originaram monopólios e oligopólios em diversos setores 

da economia, no caso do Brasil pode se identificar a ocorrência destes no setor de bebidas, por exemplo. 

Neste mesmo período foram introduzidas novas tecnologias e novas fontes de energia no processo 

produtivo. Há, portanto, a expansão do mercado.  

 

Sendo assim, considera-se que a globalização é um processo relacionado à evolução do capitalismo e que 

vem ocorrendo desde a época das grandes navegações, mas que só se consolidou de fato em um período 

mais recente, isso porque está associado à evolução do capitalismo, tendo como marco o fim da Guerra Fria 

e da União Soviética (Socialista) ou o fim da Segunda Guerra Mundial. 

 

- O papel do Estado e das empresas transnacionais 

 

A globalização apresenta diversos agentes que interagem entre si e assim estabelecem trocas originando um 

arranjo singular no cenário mundial. Dentre estes identificam-se dois agentes chave, os Estados nacionais e 

as empresas, mais especificamente as transnacionais  empresas que possuem sede em seu país de origem 

e filiais ao redor do mundo. 

 

Os Estados nacionais são fundamentais dentro do contexto de um mundo globalizado, isso porque são eles 

que originam os blocos econômicos  arranjo entre países para se facilitar trocas, sobretudo comerciais, mas 

também de pessoas em alguns casos, pode-se citar como exemplos o MERCOSUL, o NAFTA e a União 

Europeia -, além disso cabe a este agente organizar o seu território, e por extensão, a entrada de produtos, 

pessoas e culturas externos a ele. Cabe destacar a característica neoliberal adotada pelos países neste 
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contexto de globalização, em que se defende o Estado mínimo, ou seja, uma menor atuação do Estado na 

economia com o objetivo de reduzir as barreiras aos fluxos globais.  

 

Outro agente chave deste processo são as empresas transnacionais que estabelecem um padrão de 

consumo e desfragmentam a sua produção ao redor do mundo em busca de vantagens econômicas, tais 

como subsídios, criando assim uma rede de produção global.  

 

Há ainda outros agentes igualmente fundamentais no engendramento deste processo, tais como os 

organismos supranacionais  tais como a OMC (Organização Mundial do Comércio), o mercado financeiro 

e também a infraestrutura técnica. 

 

- O papel da cultura  

 

Como dito anteriormente, a globalização relaciona-se não apenas com a dimensão comercial e financeira, 

mas também com a dimensão cultural. Com a facilitação das comunicações houve consequentemente a 

ampliação das trocas culturais, sem que para isso fosse necessário uma integração territorial.  

 

Pode-se identificar exemplos disso como, a ampliação do acesso à internet, que possibilita trocas culturais 

entre pessoas de diversas partes do mundo, e o papel desempenhado pela mídia, que a partir de, por 

exemplo, comerciais para a venda de produtos, difunde um padrão mundial, seja este o padrão de moda, 

padrão de hábitos, padrão de consumo ou outros. Há ainda a possibilidade troca cultural a partir de filmes, 

séries, músicas e outros. Cabe destacar que a língua inglesa se torna neste momento o idioma universal 

utilizado para a comunicação.  

 

Destaca-se, portanto, por um lado, a possibilidade de trocas e enriquecimento cultural, e por outro a 

tendência de homogeneização dos padrões culturais ao redor do mundo, ou seja, a padronização dos 

indivíduos tendo por base uma cultura dominante, enfraquecendo assim culturas nacionais e locais.  

 

- Estão todos os países e pessoas de fato integrados? 

 

Apesar dos benefícios inegáveis que a globalização traz consigo, como por exemplo, o avanço tecnológico, 

por outro lado ela aprofunda as desigualdades entre os países pobres e ricos, pois, é possível perceber na 

análise do conjunto de informação sobre o processo de globalização que, a tecnologia passa a ser 

fundamental e indispensável para a inserção dos países no cenário mundial, ou seja, aqueles que não possuem 

o aparato tecnológico necessário ou que o possuam precariamente são colocados em segundo plano no 

estabelecimento de relações, pois o seu tempo de fluidez é outro, é um tempo mais lento.  

 

As consequências da globalização também podem ser identificadas na dimensão social através do caso do 

desemprego estrutural, desemprego da mão de obra causado por mudanças tecnológicas da produção  

automação ou robotização da produção são expressões que aparecem frequentemente - , onde, por 

exemplo, em uma fábrica poderia se empregar 10 funcionários para exercer determinada função estes são 

substituídos por robôs, máquinas. Exemplos reais disto ocorreram e ainda ocorrem e muitas vezes passam 

despercebidos no dia a dia, a exemplo do uso de caixas eletrônicos em agências bancárias, o uso da internet 

para serviços bancários, compras online e diversos outros serviços, estes e outros exemplos podem ser 

identificados no cotidiano.   

 

Outro caso de exclusão social é em relação ao acesso à internet. Atualmente o meio de comunicação mais 

utilizado é a internet, contudo cabe observar que nem todas as pessoas ao redor do globo tem acesso à rede 

de informações ou se o tem em muitos casos se dá de forma ineficiente.  

 

Observa-se, portanto, em um panorama geral que existem países e sociedades dominantes dentro deste 

processo e estes são capazes de determinar, ou pelo menos influenciar, os rumos da globalização e seus 

desdobramentos, como a capacidade de expandir seus valores culturais, serem os principais agentes 

econômicos no contexto global, terem uma maior capacidade de produzir e implementar tecnologias, 

dentre outros aspectos.  
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EXERCÍCIOS 
 

1. Disneylândia 

-Kong 

E produzem com matéria-prima brasileira 

Para competir no mercado americano 

[...] 

Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné 

Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul 

[...] 

Crianças iraquianas fugidas da guerra 

Não obtêm visto no consulado americano do Egito 

 
ANTUNES, A. Disponível em: www.radio.uol.com.br. Acesso em: 3 fev. 2013 (fragmento). 

 

Na canção, ressalta-se a coexistência, no contexto internacional atual, das seguintes situações: 

a) Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. 

b) Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. 

c) Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. 

d) Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. 

e) Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. 

  

2. e os impostos são menores, as unidades 

de produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais altos e seus 

 
SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 (adaptado). 

 

No texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma 

consequência social derivada dessas estratégias tem sido 

a) o crescimento da carga tributária. 

b) o aumento da mobilidade ocupacional. 

c) a redução da competitividade entre as empresas. 

d) o direcionamento das vendas para os mercados regionais. 

e) a ampliação do poder de planejamento dos Estados nacionais. 

 

3. desenhista industrial e seu alto 

conhecimento de inglês devem ajudá-lo a tomar um rumo. Mas a taxa de desemprego, que supera 

52% entre os que têm menos de 25 anos, o desnorteia. Ele está convencido de que seu futuro 

profissional não está na Espanha, como o de, pelo menos, 120 mil conterrâneos que emigraram nos 

últimos dois anos. O irmão dele, que é engenheiro-agrônomo, conseguiu emprego no Chile. 

Alemanha e China. A o  
GUILAYN, P. Na Espanha, universidade ensina a emigrar. O Globo, 17 fev. 2013 (adaptado). 

 

A situação ilustra uma crise econômica que implica 

a) valorização do trabalho fabril. 

b) expansão dos recursos tecnológicos. 

c) exportação da mão de obra qualificada. 

d) diversificação dos mercados produtivos. 

e) intensificação dos intercâmbios estudantis. 

 

4. 
global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da 

economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de 

obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção, e não apenas o comércio, em 

escal  
HOBSBAWM, E. O novo século: entrevista a Antonio Polito. São Paulo: Cia. das Letras, 2000 (adaptado). 
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Um fator essencial para a organização da produção, na conjuntura destacada no texto, é a 

a) criação de uniões aduaneiras. 

b) difusão de padrões culturais. 

c) melhoria na infraestrutura de transportes. 

d) supressão das barreiras para comercialização. 

e) organização de regras nas relações internacionais. 

 

5. 
risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os EUA e muitas famílias 

acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma 

espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi 

portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia, também se 

 
HARVEY, D. O enigma do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. 

 

Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais, devido ao(à) 

a) superprodução de bens de consumo. 

b) colapso industrial de países asiáticos. 

c) interdependência do sistema econômico. 

d) isolamento político dos países desenvolvidos. 

e) austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. 

 

6. -se um sistema presidido pelas 

técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e 

assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de 

 
SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2008 (adaptado). 

 

Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das 

transformações citadas no texto estão presentes, respectivamente, em: 

a) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. 

b) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. 

c) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. 

d) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. 

e) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. 

 

7. Globalização é o conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial que vem 

acontecendo nas últimas décadas. O ponto central da mudança é a integração dos mercados numa 

"aldeia-global", explorada pelas grandes corporações internacionais. Os Estados abandonam 

gradativamente as barreiras tarifárias para proteger sua produção da concorrência dos produtos 

estrangeiros e abrem-se ao comércio e ao capital internacional. Processo esse que é acompanhado 

por uma intensa revolução nas tecnologias de informação -telefones, computadores e televisão. 

 

São características da globalização, exceto: 

a) É marcada pela expansão mundial das pequenas corporações. A cadeia de fast food McDonalds, 

por exemplo, possui 18 mil restaurantes em 91 países. 

b) As transnacionais instalam suas fábricas em qualquer lugar do mundo onde existam as melhores 

vantagens fiscais, mão de obra e matérias-primas baratas. Essa tendência leva a uma transferência 

de empregos dos países ricos - que possuem altos salários e inúmeros benefícios - para as nações 

industriais emergentes, como os Tigres Asiáticos. 

c) A crescente concorrência internacional tem obrigado as empresas a aumentar custos, com o 

objetivo de obter preços menores e qualidade alta para os seus produtos. Nessa reestruturação 

estão sendo eliminados vários postos de trabalho, tendência que é chamada de desemprego 

estrutural. 
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d) O fim de milhares de empregos, no entanto, é acompanhado pela criação de outros pontos de 

trabalho. Novas oportunidades surgem, por exemplo, no setor agrícola, com o surgimento de um 

novo tipo de empresa, as de "inteligência intensiva", que se diferenciam das indústrias de capital 

ou mão de obra intensivas. 

e) Caixas automáticos tomam o lugar de caixas de bancos, fábricas robotizadas dispensam operários, 

escritórios informatizados prescindem datilógrafos e contadores. Nos países subdesenvolvidos e 

pobres, o desemprego também é causado pelo deslocamento de fábricas para os países com 

custos de produção mais baixos. 

 

8. 
da produção, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e 

econômica baseada nas tecnologias da informação visa à administração descentralizadora, ao trabalho 

individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao 

mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de 

comunicação em tempo real, se  
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2006 (adaptado). 

 

No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de 

comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais 

mudanças têm provocado 

a) o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem sob influência dos 

modelos orientais de gestão. 

b) o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do 

desemprego crônico. 

c) o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação e com 

vistas à mobilidade dos investimentos. 

d) a autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos 

especialistas técnicos e gestores. 

e) o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia de 

harmonização das relações de trabalho. 

 

9. ores assalariados está se 

deteriorando cada vez mais. Intensifica-se a abertura ou a transferência de filiais de empresas para 

países onde os salários são mais baixos e a legislação trabalhista é mais flexível, em detrimento dos 

 
(MOREIRA, João Carlos. Geografia. São Paulo: Scipione, 2005. p. 444.) 

 

Assinale entre as alternativas abaixo aquela que reflete a situação dos trabalhadores no mundo 

globalizado: 

a) A participação da população economicamente ativa no mercado de trabalho envolve, cada vez 

mais, a necessidade de investimentos em escolas profissionalizantes e universidades, com grande 

grau de qualificação profissional, com exceção dos empregos no setor terciário. 

b) Há sobra e falta de emprego ao mesmo tempo, dependendo da qualificação da mão-de-obra e do 

acesso às escolas pela maioria da população economicamente ativa. Muitas vagas não são 

preenchidas por falta de qualificação exigida para o cargo. 

c) Os assalariados dos países pobres têm uma participação mais favorável na renda nacional auferida, 

pois podem ser despedidos sem encargos muito grandes para as empresas e substituídos 

rapidamente por outros. 

d) O investimento em robotização e informática nas grandes empresas leva ao desemprego estrutural, 

fortalecendo a ação dos sindicatos e a força dos empregados menos qualificados em negociações 

trabalhistas. 

e) O desemprego não é um dos maiores problemas do mundo atual. Entre os países desenvolvidos, 

o que tem provocado discussões em encontros do G-8, no Fórum Econômico Mundial, é a procura 

de trabalhadores imigrantes para seus postos de trabalho. 
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10. 
diversificada, no entanto, a ideia de mercado envolve também outros espaços concorrenciais em que 

pode atuar, definidos como área de comercialização. A indústria, por seu turno, é definida pelo grupo 

de empresas voltadas para a produção de mercadorias que são substitutas próximas entre si e, desta 

 
KUPFER, D. Economia industrial: fundamentos teóricos e práticos no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. (Adaptado). 

 

Nesse contexto, uma das formas para atingir cada vez mais os mercados no espaço geográfico é a 

formação de 

a) cartéis, compostos por companhias que controlam os conglomerados, para administrarem a 

estrutura de capital. 

b) holdings, constituídos por empresas independentes, de mesmo ramo de atividade, para 

estabelecerem preços e divisão de mercado. 

c) trustes, configurados pela fusão de companhias numa grande corporação econômica, para 

ampliarem o controle da cadeia produtiva. 

d) oligopólios, correspondentes a uma empresa única que impõe determinado preço às mercadorias 

e serviços por falta de competitividade. 

e) monopólios, formados por um grupo de firmas que dominam o mercado de um produto, a partir 

de acordos para aumentar a margem de lucro. 

 

11. Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia estava a dispersão 

da produção do conhecimento na esfera global, expectativa que não se vem concretizando. Nesse 

cenário, os tecnopolos aparecem como um centro de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia 

que conta com mão de obra altamente qualificada. Os impactos desse processo na inserção dos países 

na economia global deram-se de forma hierarquizada e assimétrica. Mesmo no grupo em que se 

engendrou a reestruturação produtiva, houve difusão desigual da mudança de paradigma tecnológico 

e organizacional. O peso da assimetria projetou-se mais fortemente entre os países mais desenvolvidos 

e aqueles em desenvolvimento. 
BARROS, F. A. F. Concentração técnico-científica: uma tendência em expansão no mundo contemporâneo: Campinas: 

Inovação Uniemp, v. 3, n°1 jan./fev. 2007 

 

Diante das transformações ocorridas, é reconhecido que: 

a) A inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria 

e os serviços, com maior destaque nos países desenvolvidos. 

b) Os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo ao novo 

modelo fundamentado em capacidade tecnológica. 

c) As novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico e entre as populações que 

as incorporam em seu dia a dia. 

d) Os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de industrialização, 

concentrados em alguns países emergentes. 

e) O crescimento econômico dos países em desenvolvimento, decorrente da dispersão da produção 

do conhecimento na esfera global, equipara-se ao dos países desenvolvidos. 

 

12. Um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, financiado por Tóquio, o protótipo criado em 

Worthing (Inglaterra) e a montagem é feita nos EUA e México, com componentes eletrônicos 

a de confecção norte-

produzidos no México, Caribe ou Filipinas.  
(Renato Ortiz, Mundialização e Cultura) 

 

O texto ilustra como em certos países produz-se tanto um carro esporte caro e sofisticado, quanto 

roupas que nem sequer levam uma etiqueta identificando o país produtor. De fato, tais roupas 

costumam ser feitas em fábricas   situadas em zonas-francas, onde os 

trabalhadores nem sempre têm direitos trabalhistas garantidos. 
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A produção nessas condições indicaria um processo de globalização que 

a) fortalece os Estados Nacionais e diminui as disparidades econômicas entre eles pela aproximação 

entre um centro rico e uma periferia pobre. 

b) garante a soberania dos Estados Nacionais por meio da identificação da origem de produção dos 

bens e mercadorias. 

c) fortalece igualmente os Estados Nacionais por meio da circulação de bens e capitais e do 

intercâmbio de tecnologia. 

d) compensa as disparidades econômicas pela socialização de novas tecnologias e pela circulação 

globalizada da mão-de-obra. 

e) reafirma as diferenças entre um centro rico e uma periferia pobre, tanto dentro como fora das 

fronteiras dos Estados Nacionais. 

 

13. Leia as proposições a seguir e assinale a alternativa correta: 

 

I. A globalização não pode ser entendida como fábula, na qual todo aparato técnico, científico e 

informacional beneficiam toda a humanidade. É preciso perceber em sua estrutura e funcionalidade 

todo seu grau de perversidade, tendo em vista que os mesmos objetos técnicos que propiciam a 

agilidade e a interdependência do trabalho humano são os mesmos que também produzem as 

mazelas como o desemprego estrutural, miséria, desabrigo, etc. 

 

II. A globalização, que surgiu principalmente em função da evolução da ciência e da técnica, meios 

de transportes e comunicação, proporciona uma série de benefícios, benefícios estes que são 

percebidos na redução do tempo e do espaço, condicionando ao homem uma série de 

comodidades e agilidades. Neste contexto, podemos afirmar que toda humanidade, graças a essa 

globalização, usufrui os meios modernos capazes de colocá-la, em tempo real, em contato com 

todas as partes do mundo. 

 

III. A globalização da economia, além de se caracterizar pela evolução dos meios de transporte e 

comunicação, pauta-se também na robotização e informatização do setor industrial. Todo esse 

processo de modernização caracteriza a Terceira Revolução Industrial, revolução esta que 

influenciou sensivelmente as relações de trabalho, em especial as do mundo subdesenvolvido, que 

sofreram um aquecimento, legitimado pela grande oferta de trabalho. 

 

a) Apenas a proposição I está correta                                              

b) Apenas a proposição III está incorreta                                         

c) As proposições II e III estão corretas 

d) Todas as proposições estão incorretas                                                    

e) Todas as proposições estão corretas.   

 

14. Antes longe era distante 

perto, só quando dava 

quando muito, ali defronte 

e o horizonte acabava [...] 

De jangada leva uma eternidade 

de saveiro leva uma encarnação 

Pela onda luminosa 

leva o tempo de um raio 

tempo que levava Rosa 

pra aprumar o balaio [...] 

Esse tempo nunca passa [...] 

Mora no som da cabeça [...] 

No instante em que tange o berimbau, 

Meu camará 

[...] De avião (leva) o tempo de uma saudade... 
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O fragmento da composição Parabolicamará, de Gilberto Gil, reflete: 

I. A relativização da distância/tempo a partir da emergência do meio técnico-científico-

informacional, no qual apenas alguns grupos sociais estão inseridos. 

II. A importância que a velocidade alcançada pelos transportes e pelas comunicações passou a ter no 

atual processo de globalização, bem como no mito do espaço/tempo contraídos. 

III. A coexistência de técnicas e culturas diversas que se fazem presentes no espaço, diferenciando 

lugares e povos, apesar de todo o processo de globalização que tende à uniformização. 

IV. A massificação das culturas e lugares que  

globalização, através de um meio técnico-científico-informacional que chegou para todos. 

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) proposição(ões): 

a) I, III e IV 

b) II, III e IV 

c) I, II e III 

d) I e IV 

e) IV 

 

 

15. Abaixo apresentamos três críticas frequentes sobre a globalização. Leia-as atentamente:  

 

1. Tem provocado uma grande homogeneização de hábitos e costumes no mundo, produzindo 

impactos deterioradores nas culturas locais, ocasionando assim sérios problemas de identidade 

nos povos.  

2. Estaria enfraquecendo as fronteiras nacionais, permitindo que ingressemos na era do livre 

comércio, no entanto, jamais os fluxos do comércio mundial  em grande escala  estiveram sob 

controle tão poderoso.  

3. Tem ocasionado um aumento da desigualdade social no mundo entre os países e também 

internamente em cada país, basta ver que há indicações de crescimento da concentração de renda 

em muitos países.  

 

Noam Chomsky é um intelectual americano muito conhecido, entre outras razões, por sua postura 

contra a política externa dos EUA e a globalização. No mês de setembro (no dia 10), ele escreveu um 

artigo na Folha de S. Paulo no qual reitera as posturas mencionadas. A seguir apresentamos alguns 

trechos:  

• 

trabalho aumentaram drasticamente [...] os benefícios e o sistema de seguridade foram 

 

• 

 

• m o PIB. A 

 

 

Assinale a alternativa que indica as críticas à globalização que se identificam com as frases de 

Chomsky.  

a) Todas as críticas  

b) Somente a 1 e a 3  

c) Somente a 2 e a 3  

d) Somente a 3  

e) Somente a 1 e a 2 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 
1. b 

Os trechos da música apontam os diferentes níveis de inserção dos países na lógica da Globalização, 

em que alguns países são mais valorizados do que outros nas trocas comerciais e no direcionamento 

dos fluxos populacionais. 

 

2. b 

O texto trata da estratégia de fragmentação empresarial em busca de maiores vantagens e uma 

consequência social desse processo é a mobilidade ocupacional visto que o avanço dos transportes e 

comunicações possibilitam a comunicação e as trocas mesmo com a existência de distâncias físicas. 

 

3. c 

A questão traz a migração para o foco. Devido à globalização da economia, os países emergentes se 

tornaram o destino de muitos trabalhadores qualificados que em seus países, muitos destes países 

considerado centrais na economia, estavam desempregados devido à crise econômica que os atingiu. 

 

4. c 

- de 

transporte e de comunicação, principalmente - possibilitado pela globalização. Sendo assim, identifica-

se como um importante aspecto técnico que permitiu uma nova organização da produção a melhoria na 

infraestrutura de transportes. 

 

5. c 

A crise financeira que começou no final de 2007 e se agravou em 2008, nos Estados Unidos, se deu após 

o colapso da bolha especulativa no mercado imobiliário, alimentada pela enorme expansão de crédito 

bancário e potencializada pelo uso de novos instrumentos financeiros. Essa mesma crise rapidamente se 

espalhou pelo mundo todo em poucos meses, demonstrando a interdependência entre os mercados que 

formam o sistema econômico. 

 

6. e 

A questão fala do mundo globalizado inserido em um contexto de crescente aplicação tecnológica. A 

mensagem do texto é de crítica em cima do modelo que, ao criar possibilidades de substituição de mão 

de obra por máquinas, aumentou muito o nível de desemprego. 

 

7. b  

As empresas transnacionais - corporações industriais, comerciais e de prestação de serviços que atuam 

em distintos territórios dispersos no mundo, ultrapassando assim os limites territoriais dos países de 

origem  têm buscado a transferência de suas unidades produtivas dos centros industriais consolidados, 

conservando neles, geralmente, apenas as suas sedes, para os países emergentes buscando assim cortes 

de gastos  isenções ficais, baixos salários, baixa pressão ambiental e outros. 

 

8. c 

É preciso dominar as características da terceira revolução industrial como: a desconcentração industrial 

que só foi possível pelo desenvolvimento dos setores de comunicação e transporte, afim de explorar mão 

de obra mais barata e aproveitar os locais mais vantajosos para cada setor; a flexibilização nas formas 

produtivas incluindo as terceirizações, os teletrabalhos e as novas formas de contratação como um todo; 

e o aumento da competição, motivado pelas aglutinações que as maiores empresas multinacionais 

realizaram com médias empresas de elites locais. 
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9. b 

Em um contexto de Globalização, na mesma medida são criados postos de trabalho que exigem 

qualificação profissional e a concorrência para conseguir emprego é elevada pois a mecanização gera 

uma demanda por este tipo de mão de obra e gera também a criação de postos de trabalho no setor de 

comércio e serviços que acaba absorvendo a mão de obra não qualificada dispensada após a 

modernização técnica da produção industrial. 

 

10. e 

A formação de monopólios tem sido uma das estratégias adotadas pelas empresas no contexto de 

Globalização visando se fortalecerem no mercado mundial através do controle da oferta e dos preços.  

 

11. a 

A modernização tecnológica abrangeu todos os setores da economia, em especial o setor primário e o 

secundário, principalmente nos países desenvolvidos que historicamente detêm o conhecimento 

científico e investem em pesquisas através dos chamados tecnopolos. 

 

12. e 

As diferenças entre centro e periferia, entre ricos e pobres se dá em duas escalas, no interior dos países 

e entre os países. Esse último caso, em um contexto de Globalização, é formado por um comando 

tecnológico dos países ricos que detêm o conhecimento acerca do desenvolvimento científico das 

técnicas e os países pobres que acabam sendo áreas que recebem os ônus de todos o processo, como 

seus trabalhadores explorados. 

 

13. a 

As afirmativas II e III estão incorretas pois afirmam, respectivamente, que todos têm acesso aos benefícios 

da Globalização quando na verdade há uma diferenciação no acesso dos países à, por exemplo, 

infraestrutura de comunicações, fundamental neste momento de interdependência mundial; e afirma 

que a Globalização contribuiu positivamente nos países subdesenvolvidos pois aumentou a oferta de 

trabalho quando na verdade até aumentou o número de postos de trabalho mas também diminuiu, por 

exemplo, os direitos trabalhistas, diminuição esta que é um exemplo de contribuição negativa da 

Globalização. 

 

14. c 

A única afirmativa incorreta é a IV que afirma que todos indivíduos e países têm acesso igual aos benefícios 

avanço tecnológico, por outro lado ela aprofunda as desigualdades entre os países pobres e ricos, pois, 

a tecnologia passa a ser fundamental e indispensável para a inserção dos países no cenário mundial, ou 

seja, aqueles que não possuem o aparato tecnológico necessário ou que o possuam precariamente, são 

colocados em segundo plano no estabelecimento de relações, pois o seu tempo de fluidez é outro, é 

um tempo mais lento. 

 

15. c 

A única afirmativa sobre os efeitos negativos da Globalização que não é abordada na fala de Noam 

Chomsky é a I sobre homogeneização cultural, ou seja, a padronização dos indivíduos tendo por base 

uma cultura dominante, enfraquecendo assim culturas nacionais e locais e formando assim uma 

identidade global. 
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América Portuguesa - O Século 
do Ouro e os levantes coloniais 

30 

jul 
 

 

RESUMO   
 

 

O Brasil anterior a descoberta do ouro em Minas Gerais vivia o esplendor do açúcar, o nordeste era o centro 

econômico e político da colônia, a economia litorânea era basicamente o açúcar, da costa sul á norte 

engenhos e sua sociedade patriarcal espalhavam-se, primeiro com o mercado de mão de obra indígena e 

depois com a mão de obra negra. 

 

As regiões forneciam lucro e bens diversos e sem uma integração, o sertão nordestino fornecia o gado, os 

litorais o açúcar, nos séculos XVII e XVIII a região norte se fortaleceria como fornecedora das drogas do 

sertão, o sudeste se focava no açúcar e na captura de índios em São Paulo e o sul comercializava com as 

colônias espanholas legalmente (durante a união ibérica) e depois ilegalmente além da tradicional pecuária. 

 

No entanto a descoberta do ouro implicaria em mudanças diretas e indiretas a longo e curto prazo que 

moldariam o espaço e a economia do Brasil moderno, já que esse processo histórico iniciado com a 

descoberta do ouro por bandeirantes no fim do século XVII mudaria o eixo econômico e político do Brasil 

até a contemporaneidade. 

 

Aspectos Econômicos 

 

O período de grande mineração é frequentemente visto pelo aspecto econômico, vemos uma mudança de 

atividade mais influenciada pela coroa, vemos uma preocupação impar do império com o assunto, logo 

descoberto bastou o primeiro problema como a guerra dos emboabas, que no fim dava prejuízos ao erário 

real para ela impor suas primeiras leis e seus soldados, as estradas tinham mais vigilância, as Casas de 

Fundição seriam instaladas onde o ouro legal seria fundido e levaria o selo do império. 

 

 

cobrado inicialmente a quinta parte (20%) da produção, de inicio a grande parte da atividade minera era de 

aluvião com trabalho livre. Mais tarde o império ira vender concessões de minas maiores especialmente de 

diamantes a elite do império. 

 

Logo com a crise do antigo regime durante o século XVIII o Marques de Pombal iria endurecer ainda mais a 

política fiscal, com a cobrança da Derrama, que consistia em uma cota de quinze arrobas dos distritos 

mineradores, no entanto a meta não era atingida, a lei fazia acumular a dívida nos anos seguintes mas os 

donos manipulavam a cobrança da taxa. Essa taxa e algumas outras cobranças abusivas (além de outros 

e alguns movimentos políticos da região como a Inconfidência Mineira. 

 

Aspectos Sociais e Políticos 

 

Vemos uma mudança enorme na demografia da colônia, uma massa de imigrantes advindos de várias partes 

da colônia e da metrópole tinha destino em Minas Gerais, apesar de conter alguns imigrantes, a maioria da 

população livre era portuguesa ou luso-brasileira. Isso se devia a proibição de imigrantes nas zonas 

mineradoras por uma medida de segurança contra invasões de nações interessadas no ouro da colônia. 

 

Outro fato marcante foi o surgimento de uma classe média e elite urbana, formada por profissionais liberais, 

militares, funcionários públicos, artistas e comerciantes. Entre os últimos se destacavam os tropeiros, que 

eram donos de tropas de mulas de transporte que interligavam os mercados dentro e fora de Minas. Essa 

população urbana se organizava frequentemente em reclamações contra as imposições reais, chegando a 

organizar movimentos político como vimos na Revolta de Vila Rica em 1720 e na Inconfidência Mineira de 

1789. 
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Em Minas Gerais a mistura cultural das vertentes negras, indígenas e branca, especialmente portuguesa 

devido á proibição de estrangeiros fez emergir uma cultura única em diversos aspectos, como a culinária e o 

feijão tropeiro que é uma refeição característica dos que conduziam as tropas de mulas ou a arte barroca 

amplamente usadas nas diversas igrejas espalhadas pelos distritos do ouro. 

 

EXERCÍCIOS   
 

1. Em 1703, Portugal e Inglaterra assinaram um acordo comercial, o Tratado de Methuen que, segundo 

Celso Furtado, (...) significou para Portugal renunciar a todo desenvolvimento manufatureiro e 

implicou transferir para a Inglaterra o impulso dinâmico criado pela produção aurífera no Brasil. (...) 
(Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Nacional, 1969. p. 38) 

 

Sobre o período da mineração do Brasil, pode-se afirmar que: 

a) deslocou para a região do nordeste da colônia um contingente populacional, oriundo do reino e 

da zona litorânea, motivado pela febre do ouro. 

b) permitiu a formação, em Vila Rica, de uma classe média urbana, que conspirou contra a Metrópole, 

objetivando a construção de um Estado republicano, com a abolição imediata da escravidão. 

c) possibilitou, entre outros fatores, à Inglaterra, acumulação de capitais, que transformou o sistema 

bancário inglês no mais importante centro financeiro da Europa. 

d) confirmou para os ingleses seus interesses mercantis sobre o continente americano, uma vez que 

a Coroa Portuguesa permitiu a instalação de indústrias na colônia. 

e) resultou no crescimento urbano da colônia associado ao desenvolvimento do comércio externo, 

que abastecia a região do ouro. 

 

2. A extração de ouro na região das Minas, no século XVIII, produziu várias rotas de circulação e de 

comércio. Entre elas podemos destacar a ligação por terra das Minas com 

a) o Norte, que permitia a chegada de trabalhadores indígenas da Amazônia e de especiarias. 

b) a Europa, que facilitava o escoamento do ouro e a entrada de matérias-primas e alimentos. 

c) o Rio de Janeiro, que permitia acesso mais rápido e fácil dos minérios aos portos. 

d) a Bolívia, que articulava a produção de ouro para Portugal à extração da prata boliviana para a 

Espanha. 

e) o Sul, que abastecia a região mineradora de produtos industrializados, de gado e de açúcar. 

 

3. O grande desenvolvimento do Barroco no Brasil, no século XVIII, pode ser associado 

a) ao crescimento urbano, graças à expansão de atividades manufatureiras, o que incentivou a 

produção científica. 

b) à necessidade de criar uma arte genuinamente nacional, para afirmar a identidade dos brasileiros. 

c) à demanda por obras de arte que retratassem a realidade na colônia, em especial sobre o trabalho 

escravo. 

d) à riqueza que circulava graças ao ouro, além da presença de associações religiosas nas cidades 

mineiras. 

e) ao interesse em construir um passado glorioso para os colonos, descendentes de portugueses, 

índios e negros. 

 

4. 
que se viu a abundância de ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia, (...) e 

logo começaram os mercadores a mandar às minas o melhor que chega nos navios do Reino e de 

outras partes, assim de mantimentos, como de regalo e de pomposo para se vestirem, além de mil 

bugiarias de França (...) E, a este respeito, de todas as partes do Brasil se começou a enviar tudo o que 

a terra dá, com lucro não somente grande, mas excessivo. (...) E estes preços, tão altos e tão correntes 

nas minas, foram causa de subirem tanto os preços de todas as coisas, como se experimenta nos portos 

das cidades e vilas do Brasil, e de ficarem desfornecidos muitos engenhos de açúcar das peças 

necessárias e de padecerem os moradores grande carestia de mantimentos, por se levarem quase 

 
(Antonil, Cultura e opulência do Brasil, 1711) 
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No texto, o autor refere-se a uma das consequências da descoberta e exploração de ouro no Brasil 

colonial. Trata-se 

a) do desenvolvimento de manufaturas para abastecer o mercado interno. 

b) da inflação devido à grande quantidade de metais e procura por mercadorias. 

c) do incremento da produção de alimentos e tecidos finos na área das minas. 

d) da redução da oferta de produtos locais e importados na região mineradora. 

e) do desabastecimento das minas devido à maior importância das vilas litorâneas. 

 

5.  Nas Minas Gerais do século XVIII, o ouro era extraído pela Coroa Portuguesa com base no trabalho 

escravo de: 

a) negros africanos e crioulos, que passavam o dia garimpando como escravos de ganho, voltando 

para as vistas de seus senhores e feitores à noite. 

b) negros de origem africana, que eram vigiados por feitores para que não roubassem ou 

escondessem diamantes. 

c) negros e índios, que se uniam para explorar os diamantes, dividindo os lucros com seus senhores 

ou patrões. 

d) africanos livres, que trabalhavam em regime de liberdade vigiada, já que podiam roubar a parte de 

seus patrões. 

e) homens livres pobres e ex-escravos, que dividiam o lucro dos diamantes com seus patrões e com 

o Estado português. 

 

6. Leia o poema a seguir. 

Evém a Bandeira dos Polistas... 

num tropel soturno. 

Rasgando as lavras 

ensacando ouro, 

encadeiam Vila Boa 

nos morros vestidos 

de pau-  

Foi quando a perdida gente 

riscou o roteiro incerto 

do velho Bandeirante. 

E Bartolomeu Bueno, 

num passe de magia 

histórica, 

tira Goyaz de um prato de aguardente 

e ficou sendo o Anhangüera. 
CORALINA, Cora. Anhangüera. Melhores poemas. Seleção de Darcy França Denófrio. São Paulo: Global, 2004. p. 84-86. 

(Coleção Melhores poemas). [Adaptado]. 

 

A produção de identidades pode levar à busca de mitos fundadores. O poema de Cora Coralina 

expressa a relação entre um símbolo mítico e a identidade goiana, ao destacar que 

a) o imaginário goiano rejeitou a figura do bandeirante, considerando o caráter usurpador presente 

na descoberta do ouro. 

b) a chegada dos bandeirantes foi considerada o acontecimento que simbolizou o abandono da 

identidade rural na capitania. 

c) 

bandeirantes paulistas. 

d) a descoberta do ouro concedeu importância à figura do bandeirante como emblema da inserção 

de Goiás no cenário nacional. 

e) as bandeiras, como estratégia político-militar portuguesa, objetivavam simbolizar o poder 

metropolitano na região. 
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7. A produção artística barroca no Brasil colonial, fortemente relacionada à Igreja Católica, teve em 

Antônio Francisco Lisboa  o Aleijadinho , uma das suas figuras mais proeminentes. De fato, ele foi 

responsável: 

a) pelos afrescos da igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em Belo Horizonte. 

b) pelas esculturas de imagens, em pedra sabão, representando os doze profetas, que ornamentam 

o pátio da igreja de São Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo, MG. 

c) pelas esculturas, em madeira dourada, representando os doze apóstolos, na entrada da igreja de 

São Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo  MG. 

d) pelo conjunto de aproximadamente sessenta e seis imagens religiosas, esculpidas em pedra-sabão 

e que se encontram espalhadas em igrejas de todo o Brasil. 

e) pela ornamentação, em pintura dourada, do altar da igreja da Ordem Terceira de São Francisco no 

Recife. 

 

8. 
de munição. São umas agregações que fazemos, alguns de nós, entrando cada um com seus servos de 

armas que têm. (...) [para] adquirir o tapuia gentio-bravo e comedor de carne humana, para o reduzir 

para o conhecimento da urbana humanidade e humana sociedade. (...) em vão trabalha quem os quer 

fazer  O relato acima é trechos de uma Carta de Domingos Jorge 

Velho datada de 15 de julho de 1694, enviada ao monarca português. 
(ENNES, Ernesto apud MONTELLATO, Andréa Rodrigues Dias. História Temática: diversidade cultural e conflitos. 6ª série. 

São Paulo: Scipione, 2000, p. 98). 

 

Observe o texto acima e marque o item VERDADEIRO: 

a) Domingos Jorge Velho foi um dos principais bandeirantes do Brasil, atuou em vários estados do 

Nordeste: Bahia, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará e foi tido como o comandante da expedição 

que destruiu o Quilombo dos Palmares; 

b) Estas expedições dos bandeirantes tinham como objetivo predominante captura r os indígenas, 

procurar por pedras e metais preciosos e descobrir novas terras para o Rei de Portugal; 

c) Os bandeirantes paulistas tinham por objetivo colonizar as terras e civilizar os indígenas, dando-

lhes uma vida digna como trabalhadores urbanos. 

d) O único objetivo dos bandeirantes era lutar com indígenas rebeldes e escravos fugitivos; 

e) Os bandeirantes apesar de não receberem ajuda financeira do Rei, precisavam enviar -lhe cartas 

como esta, solicitando permissão para executar as expedições. 

 

9.   

o ouro vem, dócil e ingênuo; 

torna-se pó, folha, barra, 

prestígio, poder, engenho... 

É tão claro!  e turva tudo 

honra, amor e pensamento.[...]  
(Cit. Myriam Mota e patrícia Braick, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, 2002, p. 223) 

 

Uma população composta por mercadores, fixos ou ambulantes, artífices, alfaiates, ourives, entre 

outros segmentos sociais, favoreceu para que se desenvolvesse nas vilas mineiras 

 

a) a música popular brasileira e a valorização do samba com o símbolo da nacionalidade. 

b) um barroco exclusivamente português sem desenvolvimento de um estilo próprio da região 

aurífera. 

c) uma vida rural, marcada pela presença do patriarcalismo e de um pobre desenvolvimento cultural. 

d) uma forte repressão do governo à prática de saraus e apresentações de peças musicais eruditas. 

e) o barroco mineiro com marcas nas Igrejas, como a de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, que 

tem projeto e esculturas de Aleijadinho e pintura de Manuel da Costa Ataíde. 
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10.  

 
João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 1711. 

 

Esta frase indica que as riquezas minerais da colônia 

a) produziram ruptura nas relações entre Brasil e Portugal. 

b) foram utilizadas, em grande parte, para o cumprimento do Tratado de Methuen entre Portugal e 

Inglaterra. 

c) prestaram-se, exclusivamente, aos interesses mercantilistas da França, da Inglaterra e da Alemanha. 

d) foram desviadas, majoritariamente, para a Europa por meio do contrabando na região do rio da 

Prata. 

e) possibilitaram os acordos com a Holanda que asseguraram a importação de escravos africanos. 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

A descoberta do ouro provocou profundas mudanças no espaço, economia, sociedade e política 

colonial, essas mudanças ainda em uma boa parte permanecem intactas. Cite uma dessas grandes 

mudanças. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

1. c 

a Inglaterra lucrava muito mais vendendo panos a Portugal do que Portugal vendendo vinhos a Inglaterra, 

sendo que o primeiro é muito mais utilizado do que o segundo produto, assim os ingleses acumulavam 

capitais provenientes do ouro de Minas. 

 

2. c 

o Rio de Janeiro era o porto mais próximo da região das minas, além de ser protegido pela baia de 

Guanabara e ser a capital da colônia, facilitando a fiscalização. 

 

3. d 

o barroco, assim como várias formas de arte, se desenvolveu graças a grande riqueza advinda do ouro 

que patrocinou vários artistas. 

 

4. b 

a economia do ouro teve ainda alguns pontos negativos, como a inflação devido ao alto volume de 

circulação de moedas e a falta de alguns gêneros na colônia. 

 

5. b 

as grandes minas de ouro e diamantes utilizavam a mão de obra escrava que contratava com a mão de 

obra livre da mineração de aluvião. 

 

6. d 

os bandeirantes pela descoberta do ouro foi um dos principais fundadores de vilas na região central do 

Brasil, por isso sua figura é associada ao povoamento de Goiás e Minas Gerais 

 

7. b 

Aleijadinho é um dos exemplos de como quase sempre o florescimento econômico acompanha um 

florescimento artístico, podemos ver isso no renascimento cultural que foi precedido de um 

renascimento comercial. 

 

8. a 

o bandeirante em questão argumenta contra a proteção dada aos índios pelo governo português e pela 

igreja. 

 

9. e 

vemos novamente um exemplo de florescimento cultural em uma área rica, já que o ouro não atraiu 

somente mineiros, mas também artistas, artesãos e comerciantes. 

 

10. b 

a Inglaterra ficou com a maior parte do ouro brasileiro em virtude do desvantajoso acordo de Panos e 

Vinhos, já que os panos são vendidos em quantidades maiores que os vinhos. 

 

 

Questão Contexto 

Podemos citar a mudança do centro econômico e político para o sul, sendo que a região sudeste brasileira 

é a mais desenvolvida economicamente encontrando-se os maiores centros urbanos devido a continuidade, 

mesmo depois da independência, da capital no Rio de Janeiro até a década de 1950. Outro fator que 

contribuiu nesse cenário foi a concentração da economia cafeeira na região entre São Paulo e Rio de Janeiro, 

sendo que mais tarde esse dinheiro seria reinvestido nas indústrias. 
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Escravidão nas Américas 
30 

jul 

 

RESUMO   
 

 

Breve História da Escravidão Antiga. 

 

A prática escravista acompanha o homem desde a formação dos primeiros estados praticamente, vários 

motivos compunham as justificativas para a escravização dos seres humanos, poderia ser por uma captura de 

guerra ou por dívida a exemplo da cultura greco-romana, punição por crimes como em diversos países 

ocidentais ou por ser de povos inimigos ou de serem considerados de uma cultura ou etnia inferior. 

 

A escravidão durante muitíssimos anos não teve um alvo étnico ou local específico, no entanto no período 

da colonização das Américas a escravidão passou a ter um fundo étnico racial, sua principal justificativa era 

religiosa de uma maldição jogada aos filhos de Caim que haviam fugido para a região do continente africano. 

Os europeus então aproveitaram-se da atividade escravista já existente no continente e montaram um enorme 

mercado baseado nessa horrenda atividade. 

 

Os escravos na África não eram explorados de uma forma mercantil, sendo a maioria deles captura de guerra 

e eram usados em diversas funções, a preferência era por mulheres já que estas podiam gerar filhos (que 

muitas vezes eram livres) e eram mãos a mais na agricultura. A escravidão não necessariamente conferia aos 

escravos uma posição subalterna ou de maus tratos, apesar da violência já implícita na atividade e posse do 

corpo dos cativos, alguns povos admitiam os escravos como funcionários públicos tendo casos de escravas 

que geraram herdeiros que comandaram diversas nações. 

 

O tráfico de escravos na África foi amplamente explorado pelos Árabes principalmente depois do século VII 

na  conquista do Magreb e do Leste Africano, no entanto não somente os africanos eram comercializados, 

mas pessoas de outras áreas como a Espanha (sob domínio árabe), Rússia, Leste Europeu, Oriente Médio e 

Índia. Os árabes vendiam estas pessoas na Península Arábica e na China. O aumento do comércio árabe de 

pessoas fez aumentar os reinos e povos que viviam da captura de escravos como o Reino Mali, Reino de 

Gana, do Congo e as cidades Suaílis e Iorubas. 

 

A Escravidão Comercial 

 

Depois da conquista de Ceuta pelos portugueses no século XV, os europeus entraram na grande rede de 

comércio de escravos que até o século XIX forçou a migração de aproximadamente 100 milhões de pessoas 

para ser mão de obra nas recém descobertas colônias americanas, a justificativa dos portugueses eram que 

os habitantes de Ceuta eram infiéis inimigos da fé católica e prisioneiros de guerra. Desde essa conquista 

começamos a perceber uma rede de comércio humano em todo o oceano atlântico já que praticamente 

todas as nações europeias se utilizavam de escravos em certa medida.  

 

Os portugueses utilizavam amplamente esse modelo de mão-de obra, em contrapartida, os espanhóis se 

utilizavam como mão de obra complementar nas colônias, mas devido ao extermínio dos povos nativos do 

caribe insular a mão de obra escrava foi amplamente utilizada em Cuba, Jamaica e Santo Domingo. Os 

ingleses por sua vez se utilizavam de escravos no sul das Treze Colônias e no Caribe além de serem um dos 

primeiros no comércio dessa atividade, ainda sim praticamente todos os seres humanos eram 

comercializados por navios portugueses, porque que estes detinham colônias e feitorias em toda a costa do 

atlântico africano.  

 

Esse comércio dependia muito das guerras internas entre os povos africanos que dependiam dessa atividade 

como o Reino do Congo, onde seu chefe o Manicongo Nzinga Kuvu fez aliança com o navegador Diogo Cão, 

que trocava escravos de guerra por técnicas de navegação e armas de fogo. O Manicongo até mesmo se 

converteu ao cristianismo, passando a se chamar Dom João no fim do século XVI, nesse período os principais 

locais de negociação eram o Congo e o Andongo qual os portugueses chamavam de Angola. 
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A Escravidão Indígena e a Resistência. 

 

Mesmo com o comércio de escravos sendo forte na parte insular do império português como Cabo Verde, 

os primeiros povos a serem escravizados no Brasil foram os povos nativos. Eram capturados principalmente 

em São Paulo pelos bandeirantes que se embrenhavam pelo interior brasileiro em busca de nativos para o 

trabalho nos engenhos e plantações. 

 

No entanto a divisão sexual do trabalho indígena (homens com funções militares e de caça e as mulheres na 

agricultura) atrapalhou a empreitada dos portugueses sendo que os homens não se adaptaram ao trabalho 

do campo, além disso os constantes ataques aos portugueses por causa da atividade e a alta taxa de 

mortalidade pelo contato com as doenças portuguesas fez com que os colonos desistissem dos indígenas, 

contamos ainda com a forte pressão jesuítica para o fim da escravidão indígena a fim de catequizar os nativos 

aumentando o número de católicos, no entanto, vemos em São Paulo testamentos do século XIX que 

repassam indígenas de pais para filhos como herança. 

 

A resistência contra a escravidão no Brasil é digna de citação, sendo sua organização e defesa extraordinárias. 

Os quilombos (ou marrons como eram conhecidos no Caribe) eram as comunidades negras localizadas em 

áreas de difícil acesso (mas ainda perto de vilas e estradas) onde os negros encontravam refúgios longe dos 

trabalhos forçados para praticar sua cultura, religião e viver de modo digno. Ao contrário do que muitos 

pensam, os quilombos tinham uma certa tolerância com colonos brancos, desse modo muitas vezes eles 

comercializavam com essas comunidades, os quilombos abrigavam também alguns fugitivos criminais 

brancos, no entanto a tolerância dos brancos com os quilombos acabava quando estas cresciam demais ou 

começavam a roubar viajantes nas estradas da colônia. 

 

Havia ainda outras formas de resistência, como as rebeliões dos escravos como ocorrido no Haiti, Jamaica e 

Cuba durante os 400 anos de escravidão nas américas. Nos Estados Unidos e anteriormente nas Treze 

Colônias Originais os escravos do Sul acabavam fugindo diversos quilômetros para ultrapassar as fronteiras 

dos estados coloniais do Norte e ter uma vida normal. Apesar de tristes devemos ainda colocar os abortos e 

suicídios como formas de resistência contra a escravidão, sendo que apesar de medidas desesperadas 

atrapalhavam os planos dos senhores de escravos.  

 

EXERCÍCIOS 
 

1. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da 

colonização. Era necessário colonizar, simultaneamente, todo o extenso território brasileiro. Essa 

colonização dirigida pelo governo português se deu através da: 

a) criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil. 

b) criação do sistema de governo-geral e câmaras municipais. 

c) criação das capitanias hereditárias. 

d) montagem do sistema colonial. 

e) criação e distribuição das sesmarias. 

 

2. Sobre as características da sociedade escravista colonial da América portuguesa estão corretas as 

afirmações abaixo, À EXCEÇÃO de uma. Indique-a. 

a) O início do processo de colonização na América portuguesa foi marcado pela utilização dos índios 

  como mão-de-obra. 

b) Na América portuguesa, ocorreu o predomínio da utilização da mão-de-obra escrava africana seja 

em áreas ligadas à agro-exportação, como o nordeste açucareiro a partir do final do século XVI, 

seja na região mineradora a partir do século XVIII. 

c) A partir do século XVI, com a introdução da mão-de-obra escrava africana, a escravidão indígena 

acabou por completo em todas as regiões da América portuguesa. 

d) Em algumas regiões da América portuguesa, os senhores permitiram que alguns de seus escravos 

pudessem realizar uma lavoura de subsistência dentro dos latifúndios agroexportadores, o que os 

 

e) Nas cidades coloniais da América portuguesa, escravos e escravas trabalharam vendendo 
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3. Trabalho escravo ou escravidão por dívida é uma forma de escravidão que consiste na privação da 

liberdade de uma pessoa (ou grupo), que fica obrigada a trabalhar para pagar uma dívida que o 

empregador alega ter sido contraída no momento da contratação. Essa forma de escravidão já existia 

no Brasil, quando era preponderante a escravidão de negros africanos que os transformava legalmente 

em propriedade dos seus senhores. As leis abolicionistas não se referiram à escravidão por dívida. Na 

atualidade, pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o conceito de redução de pessoas à condição 

de escravos foi ampliado de modo a incluir também os casos de situação degradante e de jornadas de 

trabalho excessivas.  
(Adaptado de Neide Estergi. A luta contra o trabalho escravo, 2007.) 

Com base no texto, considere as afirmações abaixo: 

I. O escravo africano era propriedade de seus senhores no período anterior à Abolição. 

II. O trabalho escravo foi extinto, em todas as suas formas, com a Lei Áurea. 

III. A escravidão de negros africanos não é a única modalidade de trabalho escravo na história do 

Brasil. 

IV. A privação da liberdade de uma pessoa, sob a alegação de dívida contraída no momento do 

contrato de trabalho, não é uma modalidade de escravidão. 

V. As jornadas excessivas e a situação degradante de trabalho são consideradas formas de escravidão 

pela legislação brasileira atual. 

 

São corretas apenas as afirmações: 

a) I, II e IV 

b) I, III e V 

c) I, IV e V 

d) II, III e IV 

e) III, IV e V 

 

4. O Brasil ainda não conseguiu extinguir o trabalho em condições de escravidão, pois ainda existem 

muitos trabalhadores nessa situação. Com relação a tal modalidade de exploração do ser humano, 

analise as afirmações abaixo. 

I. As relações entre os trabalhadores e seus empregadores marcam-se pela informalidade e pelas 

crescentes dívidas feitas pelos trabalhadores nos armazéns dos empregadores, aumentando a 

dependência financeira para com eles. 

II. Geralmente, os trabalhadores são atraídos de regiões distantes do local de trabalho, com a 

promessa de bons salários, mas as situações de trabalho envolvem condições insalubres e 

extenuantes. 

III. A persistência do trabalho escravo ou semi-escravo no Brasil, não obstante a legislação que o 

proíbe, explicase pela intensa competitividade do mercado globalizado. 

 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, somente. 

b) II, somente. 

c) I e II, somente. 

d) II e III, somente. 

e) I, II e III. 

 

5. O texto, a seguir, retrata uma das mais tristes páginas da história do Brasil: a escravidão. 

quina de moer 

carne humana, funcionando incessantemente para alimentar as plantações e os engenhos, as minas e 

as mesas, a casa e a cama dos senhores   
(Fonte: BUENO, Eduardo. Brasil: uma história: a incrível saga de um país. São Paulo: Ática, 2003. p. 112). 

 

Sobre a escravidão como atividade econômica no Brasil Colônia, é correto afirmar: 

a) As pressões inglesas, para que o tráfico de escravos continuasse, aumentaram após 1850.  Porém, 

no Brasil, com a Lei Eusébio de Queiróz, ocorreu o fim do tráfico intercontinental e, praticamente, 

desapareceu o tráfico interno entre as regiões. 

b) A mão-de-obra escrava no Brasil, diferente de outros lugares, não era permitida em atividades 

econômicas complementares. Por isso, destinaram-se escravos exclusivamente às plantações de 

cana-de-açúcar, às minas e à produção do café. 
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c) A compra e posse de escravos, durante todo o período em que perdurou a escravidão, só foi 

permitida para quem pudesse manter um número de, pelo menos, 30 cativos. Essa proibição 

justificava-se, devido aos altos custos para se ter escravos. 

d) Muitos cativos, no início da escravidão, conseguiam a liberdade, após adquirirem a carta de 

alforria. Isso explica o grande número de ex-escravos que, na Paraíba, conseguiram tornar-se 

grandes proprietários de terras. 

e) Os escravos, amontoados e em condições desumanas, eram transportados da África para o Brasil, 

nos porões dos navios negreiros, como forma de diminuição de custos. Com isso, muitos cativos 

morriam antes de chegarem ao destino. 

 

6. "O senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e 

respeitado de muitos." O comentário de Antonil, escrito no século XVIII, pode ser considerado 

característico da sociedade colonial brasileira porque: 

a) a condição de proprietário de terras e de homens garantia a preponderância dos senhores de 

engenho na sociedade colonial. 

b) a autoridade dos senhores restringia-se aos seus escravos, não se impondo às comunidades 

vizinhas e a outros proprietários menores. 

c) as dificuldades de adaptação às áreas coloniais levaram os europeus a organizar uma sociedade 

com mínima diferenciação e forte solidariedade entre seus segmentos. 

d) as atividades dos senhores de engenho não se limitavam à agroindústria, pois controlavam o 

comércio de exportação, o tráfico negreiro e a economia de abastecimento. 

e) o poder político dos senhores de engenho era assegurado pela metrópole através da sua 

designação para os mais altos cargos da administração colonial. 

 

7. Os indígenas foram também utilizados em determinados momentos, e sobretudo na fase inicial [da 

trabalho escravo (...). O que talvez tenha importado é a rarefação demográfica dos aborígines, e as 

dificuldad -se, mais 

uma vez, a engrenagem do sistema mercantilista de colonização; esta se processa num sistema de 

relações tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais na metrópole; ora, o tráfico 

negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abria um novo e importante setor do 

comércio colonial, enquanto o apresamento dos indígenas era um negócio interno da colônia. Assim, 

os ganhos comerciais resultantes da preação dos aborígines mantinham-se na colônia, com os colonos 

para a metrópole; realizavam-na os mercadores metropolitanos, engajados no abastecimento dessa 

Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial, e 

não o contrário.  
(Fernando Novais. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial. São Paulo: Hucitec, 1979. p; 105. Adaptado). 

 

Nesse trecho, o autor afirma que, na América portuguesa: 

a) os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção do que os de origem africana, e por isso a 

metrópole optou pelo uso dos primeiros, já que eram mais produtivos e mais rentáveis. 

b) os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro dos canaviais do que os indígenas, o que 

justificava o empenho de comerciantes metropolitanos em gastar mais para a obtenção, na África, 

daqueles trabalhadores. 

c) o comércio negreiro só pôde prosperar porque alguns mercadores metropolitanos preocupavam-

se com as condições de vida dos trabalhadores africanos, enquanto outros os consideravam uma 

 

d) a rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para 

que, a partir de certo momento, também escravos africanos fossem empregados na lavoura, o que 

resultou em um lucrativo comércio de pessoas. 

e) o principal motivo da adoção da mão de obra de origem africana era o fato de que esta precisava 

ser transportada de outro continente, o que implicava a abertura de um rentável comércio para a 

metrópole, que se articulava perfeitamente às estruturas do sistema de colonização. 
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8. O Bill Aberdeem, aprovado pelo Parlamento inglês em 1845, foi: 

a) uma lei que abolia a escravidão nas colônias inglesas do Caribe e da África. 

b) uma lei que autorizava a marinha inglesa a apresar navios negreiros em qualquer parte do oceano. 

c) um tratado pelo qual o governo brasileiro privilegiava a importação de mercadorias britânicas. 

d) uma imposição legal de libertação dos rescém-nascidos, filhos de mãe escrava. 

e) uma proibição de importação de produtos brasileiros para que não concorressem com os das 

colônias antilhanas. 

 

9. Em 4 de setembro de 1850, foi sancionada no Brasil a Lei Eusébio de Queirós (ministro da Justiça), que 

abolia o tráfico negreiro em nosso país. Em decorrência dessa lei, o governo imperial brasileiro aprovou 

outra, "a Lei de Terras". 

Dentre as alternativas a seguir, assinale a correta. 

a) A Lei de Terras facilitava a ocupação de propriedades pelos imigrantes que passaram a chegar ao 

Brasil. 

b) A Lei de Terras dificultou a posse das terras pelos imigrantes, mas facilitou aos negros libertos o 

acesso a elas. 

c) O governo imperial, temendo o controle das terras pelo coronéis, inspirou-se no "Act Homesteade" 

americano, para realizar uma distribuição de terras aos camponeses mais pobres. 

d) A Lei de Terras visava a aumentar o valor das terras e obrigar os imigrantes a vender sua força de 

trabalho para os cafeicultores. 

e) O objetivo do governo imperial, com esta lei, era proteger e regularizar a situação das dezenas de 

quilombos que existiam no Brasil. 

10. Em sua obra O Abolicionismo, Joaquim Nabuco afirma:  

"Para nós a raça negra é um elemento de considerável importância nacional, estreitamente ligada por 

infinitas relações orgânicas à nossa constituição, parte integrante do povo brazileiro. Por outro lado, a 

emancipação não significa tão somente o termo da injustiça de que o escravo é martyr, mas também 

a eliminação simultânea dos dois typos contrários, e no fundo os mesmos: o escravo e o senhor."  

(NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Edição fac-similar. Recife. Fundação Joaquim Nabuco. Ed. 

Massangana. 1988. p. 20)  

 

Em relação à condição do negro na sociedade brasileira, é correto afirmar que: 

a) a abolição representou uma perda total da mão-de-obra pelos antigos senhores; 

b) o fim da escravidão possibilitou ao negro liberto a integração no mercado de trabalho e o livre 

acesso à terra; 

c) as Sociedade Libertadoras tinham como objetivo principal promover a integração do ex-escravo 

na sociedade, garantindo-lhe os direitos de cidadania; 

d) a diferença entre o processo abolicionista ocorrido nos Estados Unidos da América e o ocorrido 

no Brasil foi a ausência de preconceito racial em nosso país; 

e) o negro livre permaneceu à margem do universo cultural estabelecido por uma sociedade regida 

pelo branco e continuou sujeito ao preconceito e a novos mecanismos de controle social. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
  

 

O Brasil foi o país que mais tempo manteve a escravidão nas Américas, sendo assim, diversas marcas desse 

período ainda são percebidas principalmente o racismo. A abolição ocorreu de forma peculiar e não teve 

rompimento de governo e nem uma guerra para essa transformação. 

 

a) Explique a contradição da manutenção da escravidão em um regime republicano liberal como nos 

Estados Unidos. 

b) Aponte as diferenças entre os países latinos e o Brasil na questão da escravidão. 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios  
 

1. c  

A criação das capitânias hereditárias foi a forma que o governo português encontrou de ocupar a nova 

colônia da maneira mais econômica possível, deixando nas mãos de particulares a colonização. 

 

2. c 

Mesmo com a escravidão negra, os indígenas continuaram cativos em diversas localidades do Brasil, 

principalmente em seus interiores. 

 

3. b 

O Brasil como sociedade escravista coloca diversos esforços governamentais e legislativos no sentido de 

superar esses traumas, inclusive a aprimoração de uma lei contra trabalhos análogos á escravos. 

 

4. c 

Como vimos o Brasil tem dificuldade na superação desse modelo de trabalho, ainda no século XIX, a falta 

de costume com o trabalho livre fez diversos grandes latifundiários implicarem castigos físicos em 

imigrantes advindos da Europa, além de impeli-los á contrair diversas dívidas nos armazéns da 

propriedade. 

 

5. e 

A avidez por lucro dentro de uma realidade escravista produziu cenas mais desumanas que a própria 

atividade escravista, a superlotação dos navios negreiros aumentava os lucros e a mortandade desses 

seres humanos. 

 

6. a 

Muitos pobres brancos almejavam conseguir um escravo por puro status social, muitos desses escravos 

eram usados com fins domésticos e dormiam muitas vezes na casa de seus senhores, isso demonstra 

como a posição de senhor era almejada. 

 

7. e 

Além da motivação religiosa da catequese do índio, o comércio transatlântico de escravos acabava 

gerando lucros fora da colônia, principalmente por causa do pacto colonial onde os mercadores (do que 

quer que seja) tem que ser da metrópole. 

 

8. b 

Os Ingleses por questões humanistas e comerciais acabavam aprisionando diversos navios negreiros de 

todos os países, mas essa lei, pela configuração socioeconômica do Brasil escravista acabava sendo um 

grande empecílio.  

 

9. d 

A lei de terras tendia a manter a configuração dos donos de terra brasileiros de modo que proibia as 

doações de terra, assim, os imigrantes e libertos não poderiam adquirir terras por não ter nenhum 

dinheiro. 

 

10. e 

Com a libertação dos escravos no Brasil e no mundo de uma maneira em geral, os governantes (sempre 

brancos) desenvolveram medidas de exclui-los da vida social, como a Lei de Terras no Brasil e a proibição 
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de voto para os analfabetos, nos Estados Unidos conferimos essa realidade com as leis segregacionistas 

no Sul daquele país. 

 

Questão Contexto 
 

a) A manutenção da escravidão em um regime republicano inspirado nos valores do iluminismo é 

incrível, os Estados Unidos viviam uma disputa interna entre uma ordem moderna, industrial e 

comercial no Norte e uma ordem arcaica, agrícola e escravista do Sul. Assim a continuidade da 

escravidão era mantida por uma elite atrasada do Sul dos Estados Unidos que desejava manter um 

estilo de vida de seu interesse, essa contradição permaneceu até 1860 quando Abraham Lincoln 

aboliu a escravidão e provocou a Guerra da Secessão. 

 

b) As diferenças principais giram em torno do modo de governo escolhido por esses países, enquanto 

a escravidão era progressivamente abolida nas Américas, o Brasil, por ter sua independência feita por 

uma elite agrária que era aliada da monarquia portuguesa (com sede no Rio de Janeiro) apoiou a 

continuidade da monarquia e da ordem escravista, principalmente pelo movimento modernizador de 

D. João, com o fim do pacto colonial e a reprodução das instituições de Lisboa no Brasil. 
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Literatura Colonial 
01 

ago 
 

RESUMO   
 

 

No século XVI, momento histórico marcado pelas grandes navegações, os portugueses navegavam em busca 

de novas terras e acordos comerciais. Em 1500, com o intuito de encontrar o caminho das Índias, os 

navegantes acabaram avistando as terras brasileiras e, desde então, iniciou-se um grande processo 

colonizador ao território encontrado e aos índios que ali habitavam. 

 

 
 
O QUINHENTISMO 

 
O período quinhentista é marcado pelo início do processo de colonização no Brasil. Não se trata de uma 

corrente literária, pois sua contribuição é muito mais histórica e informativa sobre aquele momento, uma vez 

que é caracterizada pelo choque cultural entre índios e europeus: os primeiros contatos, as relações de troca, 

a linguagem, a diferença entre os valores e hábitos e, também, a exploração indígena. Além disso, devido as 

cartas de Pero Vaz de Caminha, escrivão português, tivemos acesso às informações e relatos daquele 

período, tais como a descrição climática e geográfica. Contudo, essas manifestações propiciaram condições 

para as futuras produções literárias do Brasil colonial e fomentaram na criação de uma escrita artística voltada 

ao ambiente, ao homem e à formação cultural do país. 

 
A LITERATURA INFORMATIVA 

 
Também chamada de literatura da informação, é conhecida pelos relatos e descrições do território brasileiro 

durante os primeiros anos no processo de colonização brasileira. Os textos tinham o intuito de informar aos 

governantes de Portugal sobre o território explorado sobre os interesses comerciais: exploração de matéria-

prima, área favorável para a implementação de colônias, a abundância de minérios, a grandiosidade da fauna, 

o contato com os indígenas, entre outros. 

 
Leia, abaixo, um trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, enviada à corte Portuguesa, pouco tempo 

após a descoberta das terras brasileiras: 

 
"Andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa de cobrir nem mostrar suas vergonhas e 

estão acerca disso com tanta inocência como têm de mostrar no rosto. (...) Eles porém contudo andam muito 

bem curados e muito limpos e naquilo me parece ainda mais que são como as aves ou alimárias monteses 

que lhes faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos e tão 

gordos e tão fremosos que não pode mais ser." 

 
A LITERATURA JESUÍTICA 

 
A literatura jesuítica ou também intitulada como literatura de catequese surgiu com a chegada dos jesuítas 

ao Brasil-Colônia. Os jesuítas vieram à terra tupiniquim para catequizar os índios e, segundo a ideologia 

cristã, era uma maneira de livrá- hecer a Deus, além de conquistar novos fiéis e, 

assim, expandir o catolicismo. Os principais nomes da literatura informativa são José de Anchieta, Manuel 

da Nóbrega e Fernão Cardim. É importante dizer, ainda, que os colonizadores ficaram insatisfeitos com a 

atuação dos jesuítas, visto que os índios eram usados como mão de obra escrava para a extração da árvore 

Pau Brasil e, sendo influenciados pelo catolicismo, muitos acabavam sendo protegidos pelos jesuítas para 

outros fins. 
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O BARROCO 

 
Marcado pelos ideais renascentistas do século XVI, o homem passa a se distanciar, aos poucos, do 
pensamento teocêntrico e aproxima-se das influências do antropocentrismo. Neste sentido, essa corrente 
literária é marcada pela dualidade ideológica, uma vez que no movimento da Contrarreforma na Europa, no 
século XVII, os indivíduos mostram-se divididos entre continuar seguindo os valores cristãos que os regiam, 
ou assumirem uma nova visão materialista do mundo e do homem. 
CONTEXTO HISTÓRICO 

 
São inúmeros os acontecimentos que marcaram o período barroco (no século XVII) e fizeram com que os 
indivíduos passassem, cada vez mais, a se afastar dos ideais cristãos. Tais fatos nos ajudam, também, a 
perceber a importância da Igreja como uma das principais instituições da sociedade. Dentre eles, devemos 
ressaltar: 

 
 Renascimento 
 Divisão da sociedade em três classes: clero, nobreza e Terceiro Estado; 
 Reforma Protestante (iniciada no século XVI); 
 Contrarreforma 

 
(Pintura sobre O Concílio de Trento, ou também conhecido como Reforma Católica) 
CARACTERÍSTICAS DO BARROCO 

 
Saiba quais são as características mais marcantes da corrente barroca: 

 
 Conflito entre a visão antropocêntrica e visão teocêntrica; 
 Oposição entre o mundo material e o mundo espiritual; 
 Idealização amorosa, sensualismo e sentimento de culpa cristã; 
 Consciência sobre a efemeridade do tempo; 
 Sentimento de morbidez; 
 Gosto por raciocínios complexos. 
Além disso, os aspectos formais referentes ao Barroco são: 

 
 Uso de figuras de linguagens, tais como antítese, paradoxo e inversão; 
 Uso do soneto e versos decassílabos; 
 Vocabulário culto; 
 Gosto por construções complexas e raras; 
 Cultismo (jogo de palavras); 

 
 Conceptismo (jogo de ideias). 
O BARROCO NO BRASIL 
O Brasil, no século XVII, ainda era uma colônia. Nesse momento, a exploração da cana-de- açúcar e a 
exploração do trabalho escravo eram as grandes movimentações econômicas. O Barroco no Brasil estava 
dividido em duas classificações: prosa e poesia. Na primeira, os grandes destaques são Padre Antônio 
Vieira, Sebastião da Rocha Pita e Nuno Marques Pereira. Já no campo da poesia, os nomes de Gregório de 
Matos, Bento Teixeira, Botelho de Oliveira e Frei Itaparica são os representantes da poesia. 

 
Padre Antônio Vieira era conhecido por seus sermões e seu caráter persuasivo. Por meio de sua oratória, 
visava resgatar novos fiéis à Igreja, denunciava a realidade social e abordava sobre as causas políticas da 
época, o que fez com que criasse muitas inimizades com os governantes. Além disso, suas pregações 
abordavam sobre a posição do índio, do domínio inglês sobre a colônia por ocasião da invasão holandesa e 
também sobre a educação espiritual. 

 
Na poesia, o grande nome era Gregório de Matos. O autor abordava três vertentes: 
a) Poesia lírica: dividida em duas vertentes, ambas marcadas pela exploração de contrastes: as de natureza 
filosófica e reflexiva e as de temática amorosa. Na primeira, aparecem o desconcerto do mundo e a 
inconstância das coisas. Já na segunda, predominam questões relacionadas ao paradoxo da vida amorosa e 
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à beleza da mulher contrastada com a efemeridade do tempo. Além disso, o contraste entre o desejo pela 
amada com o sentimento de culpa por sentir tal desejo. 

 essa é a vertente mais popular de Gregório de Matos. As suas 
 

c) Religiosa: Essa vertente é bastante presente na poesia de Gregório de Matos. Nela, o sujeito poético vive 
um conflito entre razão e fé. 

 
O ARCADISMO 

 
A corrente literária árcade, influenciada pelos ideais do Iluminismo no século XVIII, visava retornar alguns 

marcos artísticos do período renascentista. Com o intuito de promover o racionalismo na poesia - uma vez 

que o período da dualidade barroca deu espaço ao antropocentrismo  o Arcadismo é caracterizado pela 

temática mais pastoril e bucólica, contrariando os apegos materialistas que marcavam aquele momento e 

resgatando alguns aspectos da cultura clássica.  

 
CONTEXTO HISTÓRICO 

 
Os acontecimentos mais importantes do século XVII e que marcaram o Arcadismo foram: 
• Iluminismo; 

• 1789 - Revolução Francesa; 

• 1789 - Inconfidência Mineira (No Brasil); 

• 1798 - Conjuração Baiana (No Brasil);  

 

 
(Revolução Francesa, 1789.) 

 
CARACTERÍSTICAS DO ARCADISMO 

 
Veja, abaixo, algumas das principais características do Arcadismo:  

 

 

 
• Bucolismo; 

• Pastoralismo;  

• Uso da razão; 

• Temática universalista;  

• Valorização da cultura greco-romana; 

• Objetividade; 

• Contraste entre a simplicidade da vida X apegos materiais; 

• Convencionalismo amoroso; 

• Contraste entre o ambiente urbano e o ambiente campestre; 

 
OBS.: O sentimento de evasão ao campo era imaginário, pois a maioria dos árcades pertenciam ao cenário 

burguês e naquele momento iniciava-se um período de urbanização nas cidades e a transição do êxodo rural. 
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Em relação à linguagem e forma estrutural das poesias árcades, temos a presença de:  
• Sonetos; 

• Versos decassílabos; 

• Ordem direta (da estrutura sintática); 

• Linguagem mais simples. 

 
LEMAS ÁRCADES 

 
Conhecidos como lemas árcades, estes são expressões latinas que remetem aos valores de uma vida simples, 

sem apegos materiais e que valorize as pequenas coisas da vida. Veja quais são:  
• Carpe Diem (Aproveitar a vida, viver o momento); 

• Locus Amoenus (Lugar ameno, significa um lugar simples, um refúgio longe dos centros urbanos);  

• Fugere Urbem (Fuga da cidade, remetendo à felicidade da vida no campo, em contraste com o caos 

urbano); 

• Aurea Mediocritas (Desvínculo à vida material, que segundo os árcades era considerada uma vida 

medíocre, mas rica em realizações espirituais); 

• Inutillia Truncat -se da infelicidade que o apego material pode causar). 

PRINCIPAIS AUTORES NO BRASIL 

 
Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Silva Alvarenga e Santa Rita Durão e 

Basílio. 

 
CARTAS CHILENAS  

 
No Brasil, durante o período da Inconfidência Mineira, muitos autores e intelectuais eram engajados 

politicamente e lutavam contra as tiranias do governo. As cartas chilenas tratam-se de poemas que criticavam 

o abuso de poder e satirizavam os desmandos administrativos da região mineira, além disso, por medo de 

serem perseguidos, os escritores omitiam a sua autoria.  

 
Leia um trecho de uma das cartas, que aborda sobre os despachos e os contratos: 

 
 

Têm diversas herdades: uma delas 
Dão trigo, dão centeio e dão cevada, 
As outras têm cascatas e pomares, 
Com outras muitas peças, que só servem, 
Nos calmosos verões, de algum recreio. 
Assim os generais da nossa Chile 
Têm diversas fazendas: numas passam 
As horas de descanso, as outras geram 
Os milhos, os feijões e os úteis frutos 

 

 
Fonte: http://pt.poesia.wikia.com/wiki/Cartas_Chilenas/VIII 
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EXERCÍCIOS 

 

 

1.   

 
-1666)  

 

Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir, nem mostrar suas 

 
(CAMINHA, P. V. A carta. www.dominiopublico.gov.br.) 

 
Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o trecho do texto de Caminha, conclui-se 

que: 
a) ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia, do 

movimento romântico das artes plásticas.   

b) o artista, na pintura, foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto 

é apenas fantasioso.   

c) a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que 

sofreriam processo colonizador.   

d) o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena.   

e) há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto 

da catequização jesuítica. 

 

2. Quando Deus redimiu da tirania 

Da mão do Faraó endurecido 

O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 

Páscoa ficou da redenção o dia. 

 

Páscoa de flores, dia de alegria 

Àquele Povo foi tão afligido 

O dia, em que por Deus foi redimido; 

Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 

 

Pois mandado pela alta Majestade 

Nos remiu de tão triste cativeiro, 

Nos livrou de tão vil calamidade. 

 

Quem pode ser senão um verdadeiro 

Deus, que veio estirpar desta cidade 

O Faraó do povo brasileiro. 
 

(DAMASCENO, D. (Org.). Melhores poemas: Gregório de Matos. São Paulo: Globo, 2006.) 
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Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o 

soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por: 
a) visão cética sobre as relações sociais. 
b) preocupação com a identidade brasileira. 
c) crítica velada à forma de governo vigente. 
d) reflexão sobre os dogmas do cristianismo. 
e) questionamento das práticas pagãs na Bahia. 

 

3. Texto I 

 

Rosa, que da manhã lisonjeada, 

Púrpuras mil, com ambição dourada, 

Airosa rompe, arrasta presumida  
 

Texto II 

 

ou seja neste monte, ou noutra serra, 

nossos corpos terão, terão a sorte 

 

 
O texto I é barroco; o texto II é arcádico. Comparando-os, é possível afirmar que os árcades optaram 

por uma expressão: 

a) impessoal e, portanto, diferenciada do sentimentalismo barroco, em que o mundo exterior era 

projeção do caos interior do poeta. 

b) despojada das ousadias sintáticas da estética anterior, com predomínio da ordem direta e de 

vocábulos de uso corrente.  

c) que aprofunda o naturalismo da expressão barroca, fazendo que o poeta assuma posição 

eminentemente impessoal. 

d) em que predominam, diferentemente do Barroco, a antítese, a hipérbole, a conotação poderosa. 

e) em que a quantidade de metáforas e de torneios de linguagem supera a tendência denotativa do 

Barroco. 

 

4. Leia o poema abaixo: 
 

 
Que vive de guardar alheio gado; 
De tosco trato, de expressões grosseiro, 
Dos frios gelado e dos sóis queimado. 

 
Tenho próprio casal e nele assisto 
Dá-me vinho, legume, fruta, azeite; 
Das brancas ovelhinhas tiro o leite, 
E mais as finas lãs, de que me visto. 

 
Graças, Marília bela, 

 

 
O texto tem traços que caracterizam o período literário ao qual pertence. Uma qualidade patente nesta 

estrofe é: 
a) o bucolismo; 
b) o misticismo; 
c) o nacionalismo; 
d) o regionalismo; 
e) o indianismo. 
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5. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que: 
a) é formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam à catequese. 
b) Inicia com a prosopopeia, de Bento Teixeira.  
c) É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica 
d) Os textos que a constituem apresentam evidentemente preocupação artística e pedagógica. 
e) Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas 

no Novo Mundo. 

 

6.  
a) grande valor informativo; 
b) marca nossa maturação clássica; 
c) visa à catequese do índio, à instrução do colono e sua assistência religiosa e moral; 
d) está a serviço do poder real; 
e) tem fortes doses tem nacionalistas. 

 

7. Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede: 
 

Dos vícios já desligados 
nos pajés não crendo mais, 
nem suas danças rituais, 
nem seus mágicos cuidados. 

(ANCHIETA, José de. O auto de São Lourenço [tradução e adaptação de Walmir Ayala]  
Rio de Janeiro: Ediouro[s.d.]p. 110) 

 
Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, pronunciada pelos meninos índios em 

procissão: 
a) Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como 

produto final de todo um empreendimento do qual participaram com igual empenho a Coroa 

Portuguesa e a Companhia de Jesus. 
b) A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se 

convencionou chamar de literatura informativa. 
c) Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura, ao mencionar as danças rituais 

e as magias praticadas pelos pajés. 
d) Os meninos índios são figuras alegóricas cuja construção como personagens atende a todos os 

requintes da dramaturgia renascentista. 
e) Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, de 

quem querem libertar-se tão logo seja possível. 

 

8. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque padeceis em um modo muito semelhante 

o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois 

madeiros, e a vossa em um engenho é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes 

entraram na Paixão: uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe 

deram o fel. A Paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são 

as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; 

Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os 

nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, 

também terá merecimento de martírio.  
VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 (adaptado). 

 
O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a Paixão de Cristo e:  
a) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros.  
b) a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana.  
c) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios.  
d) o papel dos senhores na administração dos engenhos.  
e) o trabalho dos escravos na produção de açúcar. 
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9. Leia o trecho abaixo: 
 
Sou Pastor; não te nego; os meus montados 
São esses, que aí vês; vivo contente 
Ao trazer entre a relva florescente 
A doce companhia dos meus gados. 

 
Os versos acima são exemplos: 
a) do espírito harmonioso da poesia arcádica. 
b) do estilo tortuoso do período barroco. 
c) do refinamento e da ostentação da poesia parnasiana. 
d) do intento nacionalista na poesia romântica. 
e) do humor e do lirismo dos primeiros modernistas.  

 
Texto para as questões 10 e 11. 

 

10. O pregar há-de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como 

as estrelas. (...) Todas as estrelas estão por sua ordem; mas é ordem que faz influência, não é ordem 

que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em 

xadrez de palavras. Se de uma parte há-de estar branco, da outra há-de estar negro; se de uma parte 

está dia, da outra há-de estar noite; se de uma parte dizem luz, da outra hão-de dizer sombra; se de 

uma parte dizem desceu, da outra hão-de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas 

palavras em paz? Todas hão-de estar sempre em fronteira com o seu contrário? Aprendamos do céu o 

estilo da disposição, e também o das palavras.  
(Vieira, Antônio [Pe.].Sermão da Sexagésima.) 

 
A metáfora do xadrez é explicada, no texto, com a seguinte figura de linguagem:  
a) hipérbole.  
b) antítese.  
c) repetição.  
d) rima.  
e) metonímia. 

 

11. No texto, Vieira critica um certo estilo de fazer sermão, que era comum na arte de pregar dos padres 

 
a) defender a ordenação das ideias em um sermão.  
b) fazer alusão metafórica a um certo tipo de tecido.  
c) comparar o sermão de certos pregadores a uma verdadeira prisão.  
d) mostrar que o xadrez se assemelha ao semear.  
e) criticar a preocupação com a simetria do sermão. 

 

12. Texto I  
Discreta e formosíssima Maria,  
Enquanto estamos vendo claramente  
Na vossa ardente vista o sol ardente, 
e na rosada face a aurora fria; 

 
Enquanto pois produz, enquanto cria 
Essa esfera gentil, mina excelente  
No cabelo o metal mais reluzente,  
E na boca a mais fina pedraria. 

 
Gozai, gozai da flor da formozura,  
Antes que o frio da madura idade  
Tronco deixe despido o que é verdura. 
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Que passado o zênite da mocidade,  
Sem a noite encontrar da sepultura, 
E cada dia ocaso da beldade. 

 
(Gregório de Matos Guerra) 

 
Glossário:  

te: ápice. 

 
Texto II  

 
Minha bela Marilia, tudo passa;  
A sorte deste mundo é mal segura;  
Se vem depois dos males a ventura,  
Vem depois dos prazeres a desgraça.  

 
Estão os mesmos Deuses  
Sujeitos ao poder do ímpio fado:  
Apolo já fugiu do Céu brilhante,  
Já foi pasor de gado.  

 
Ah! enquanto os Destinos impiedosos  
Não voltam contra nós a face irada,  
Façamos, sim façamos, doce amada,  
Os nossos breves dias mais ditosos,  

 
Um coração, que frouxo  
A grata posse de seu bem difere  
A si, Marilia, a si próprio rouba,  
E a si próprio fere.  

 
Ornemos nossas testas com as flores;  
E façamos de feno um brando leito,  
Prendamo-nos, Marilia, em laço estreito,  
Gozemos do prazer de sãos Amores.  

 
Sobre as nossas cabeças,  
Sem que o possam deter, o tempo corre;  
E para nós o tempo, que se passa.  
Também, Marilia, morre.  

(Tomás Antônio Gonzaga) 
 

Glossário:  
1) ímpio: impiedoso.  
2) fado: destino.  
3) ditoso: feliz. 

 
O texto I é Barroco; o texto II é arcádico. Comparando-os, só não é correto afirmar que:  
a) Os barrocos e árcades expressam sentimentos.  
b) As construções sintáticas barrocas revelam um interior conturbado.  
c) O desejo de viver o prazer é dirigido à amada nos dois textos.  
d) Os árcades têm uma visão de mundo mais angustiada que os barrocos.  
e) A fugacidade do tempo é temática comum aos dois estilos. 
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13. Leia atentamente o fragmento do sermão do Padre Antônio Vieira:  
 
A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que comeis uns aos outros. Grande escândalo é 

este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes 

comem os pequenos. Se fora pelo contrário era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, 

bastara um grande para muitos pequenos; mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 

a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Tão alheia cousa é não só da razão, mas da mesma 

natureza, que, sendo criados no mesmo elemento, todos os cidadãos da mesma pátria, e todos 

finalmente irmãos, vivais de vos comer.  
(VIEIRA, Antônio. Obras completas do padre Antônio Vieira: sermões. Prefaciados e revistos pelo Pe. Gonçalo Alves. Porto: 

Lello e Irmão - Editores, 1993. v. III, p. 264-265.) 8 
 
Glossário:  

 

 
O texto de Vieira contém algumas características do Barroco. Dentre as alternativas a seguir assinale 

aquela em que não se confirmam essas tendências estéticas:  
a) A utilização da alegoria, da comparação, como recursos oratórios, visando à persuasão do ouvinte.  

b) A tentativa de convencer o homem do século XVII, imbuído de práticas e sentimentos comuns ao 

semi paganismo renascentista, a retomar o caminho do espiritualismo medieval, privilegiando os 

valores cristãos.  

c) A presença do discurso dramático, recorrendo ao p  

tendência didática e moralizante, comum à Contrarreforma.  

d) O tratamento do tema principal a denúncia à cobiça humana através do conceptismo, ou jogo de 

ideias.  

e) O culto do contraste, sugerindo a oposição bem x mal, em linguagem simples, concisa, direta e 

expressiva da intenção barroca de resgatar os valores greco-latinos. 

 

14. TEXTO I   
Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-

me que viriam, este dia, à praia, quatrocentos ou quatrocentos e cinquenta. Alguns deles traziam arcos 

tão bem-dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam.  
(CASTRO, S. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento).) 

  
TEXTO II 

 
(O descobrimento do Brasil, Cândido Portinari. Óleo sobre tela, 1956. Disponível em 

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2551) 
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Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari 

retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que: 
a) a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos 

portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária.  

b) a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação 

da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna.  

c) a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, 

e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos.  

d) as duas produções, embora usem linguagens diferentes  verbal e não verbal , cumprem a mesma 

função social e artística.  

e) a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um 

mesmo momento histórico, retratando a colonização.  

 

15. No Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meireles recria poeticamente os acontecimentos históricos 

de Minas Gerais, ocorridos no final do século XVIII. Nesta mesma época, circulavam, em Vila Rica, as 

Cartas Chilenas, atribuídas a Tomás Antônio Gonzaga. 
O fragmento a seguir foi extraído da Carta 2 em que Critilo (Gonzaga), dirigindo-se aoseu amigo 

Doroteu (Cláudio Manoel da Costa), narra o comportamento do Fanfarrão Minésio (Luís da Cunha 

Meneses, governador de Minas). 

 
Aquele, Doroteu, que não é Santo 
Mas quer fingir-se Santo aos outros homens, 
Pratica muito mais, do que pratica, 
Quem segue os sãos caminhos da verdade. 
Mal se põe nas Igrejas, de joelhos, 
Abre os braços em cruz, a terra beija, 
Entorta o seu pescoço, fecha os olhos, 
Faz que chora, suspira, fere o peito; 
E executa outras muitas macaquices, 
Estando em parte, onde o mundo as veja.  

 
GONZAGA, Tomás Antônio. Cartas Chilenas. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 68-69. 

 
Considerando as informações apresentadas e esse fragmento poético, é correto afirmar: 
a) O autor descreve as atitudes do governador de Minas sem fazer uso de um tom irônico. 

b) O autor critica algumas atitudes do governador de Minas, julgando-as dissimuladas. 

c) O autor descreve, com humor, o comportamento do governador de Minas, sem apresentar um 

posicionamento crítico. 

d) O tom satírico, presente nas Cartas Chilenas, não é observado nesse fragmento, pois, aqui, há 

apenas a descrição das práticas religiosas do Fanfarrão Minésio. 

e) O autor chama a atenção para o fato de que o governador de Minas age com fervor, longe dos 

olhos dos fiéis. 
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QUESTÃO CONTEXTO 

 

 

personagem Christopher McCandless, um jovem de família classe média alta que começa a se sentir 

insatisfeito com seu estilo de vida e a falta de tempo para momentos simples. Disposto a transformar sua 

perspectiva, o jovem decide abandonar seus bens materiais e sua família e parte para o Alasca, para viver 

longe dos anseios burgueses e próximo da natureza, onde as dificuldades do ambiente fazem com o jovem 

aprenda a sobreviver e encontrar o verdadeiro sentido da felicidade.   

 

 
(Christopher McCandless) 

 
De acordo com seus conhecimentos sobre o Arcadismo, relacionando-os ao filme, aponte dois lemas 

árcades referentes ao estilo de vida do personagem Christopher. 
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GABARITO 

 

 

1. c 

O texto é um relato informativo do escrivão Pero Vaz de Caminha, que contribuiu para o armazenamento 

de testemunhos históricos durante o início do Brasil Colônia, com esse fato, as letras A e B devem ser 

descartadas. Na letra D, o relato do escrivão é apenas descritivo sobre a cultura indígena, o que não 

apresenta contraste com a cultura europeia e, na letra E, o texto não carrega nenhum direcionamento 

cristão. O gabarito, logo, é letra C com base em nosso conhecimento histórico e literário sobre o 

Quinhentismo. 

 

2. c 

Ao tratar da relação do governo com o povo, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa 

por crítica velada à forma de governo vigente, pois mostra que o 

 por isso foi 

 

 

3. b 

O texto barroco faz uso do predomínio de figuras de linguagem, carregando um alto valor subjetivo, 

como também a presença de uma linguagem mais rebuscada. Já o arcadismo busca um discurso mais 

objetivo, junto a uma harmonização de ideias e uma linguagem mais simples, o que confirma a letra B. 

As outras alternativas (A, C, D e E) cultivam aspectos presentes na literatura barroca, escola anterior à 

literatura árcade. 

 

4. a 

As alternativas B, C, D e E não fazem relação com a estética árcade, uma vez que o misticismo só surge 

na temática literária em meados do século XIX, e não há características de predomínio nacionalista. 

Ademais, no poema, há a presença do convencionalismo amoroso, aspecto presente na literatura árcade 

e o eu lírico não aprofunda uma descrição de uma região específica, tampouco explora sobre o tema 

indianista. Com isso, percebemos que a letra A aborda sobre a qualidade do bucolismo, que consiste na 

referência ao ambiente campestre e na simplicidade da vida no campo, mas que pode proporcionar a 

felicidade pelos pequenos momentos. 

 

5. c 

O primeiro século da vida colonial brasileira ao qual o enunciado faz referência é o século XVI. Neste 

sentido, é importante lembrar que o período Quinhentista era marcado pela literatura informativa, que 

contribuiu para o acervo histórico-nacional, e a literatura jesuítica, com o intuito de apresentar aos índios 

os preceitos cristãos e preservar a fé nos colonos.  

 

6. c 

A literatura de catequese tinha como intuito a catequização dos índios e a educação espiritual dos 

colonos, o que confirma a letra C. Já na letra A, a literatura que apresenta cunho informativo, é a literatura 

da informação, com relatos da descoberta das terras brasileiras. A letra B e D também estão erradas, 

porque no território brasileira ainda não havia uma maturação clássica por parte dos escritores, tampouco 

a literatura jesuítica servia o poder real. As doses nacionalistas, expressa na letra E, só chegará nas futuras 

escolas literárias, a partir do século XIX. 

 

7. a 

No texto, temos uma breve apresentação do processo de imposição cultural, uma vez que os próprios 

Vale destacar que o enunciado diz que a estrofe foi anunciada pelos meninos índios em procissão, ou 

seja, envolvidos pelo sentimento de imposição cristã devido o processo de catequização.  
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8. e 

Os sermões de Padre Antônio Vieira têm o intuito de persuadir os fiéis a uma determinada perspectiva, 

principalmente ao comparar valores cristãos. No texto, Vieira compara o sofrimento de Cristo com os 

escra

-tratos 

sofridos e vivenciados pelos escravos. 

 

9. a 

O trecho dialoga com 

uma vida simples, no meio do ambiente natural e distante dos apegos materiais. 

 

10. b 

 

 

11. e 

O xadrez é conhecido por ser um jogo complexo, de estratégia e tática. Neste sentido, Antônio Vieira o 

compara com os sermões, porque critica os excessos do movimento Barroco, como a presença do 

cultismo, o uso de inversões sintáticas e a presença de antíteses, que no texto são representadas pelas 

-de estar branco, da outra há-

de quem se dedica a articular as palavras do textos e preocupa-se com a perfeição.   

 

12. d 

Os dois textos abordam sobre a efemeridade do tempo e a necessidade de aproveitar o presente; o eu 

lírico dirige-se à amada (no texto I, Maria, e no texto II, Marília) para falar sobre os efeitos do tempo e 

 única incorreta, pois os árcades 

não têm uma visão angustiada sobre a vida, o que muitas vezes é uma característica Barroca, devido aos 

contrastes do movimento.  

 

13. e 

Para resolver a questão, é importante lembrar que entre as principais características do Barroco, 

encontram-se o cultismo, e o uso de figuras de linguagem como hipérbato e antítese, aspectos que 

contrariam a noção de uma linguagem simples e direta.  

 

14. c 

O trecho da carta de Pero Vaz de Caminha possui o intuito de informar aos dirigentes portugueses sobre 

as terras brasileiras, como seu literal e extensão geográfica, suas qualidades e também, sobre a descrição 

dos nativos. Esses relatos contribuíram com grande valor histórico para o conhecimento das terras 

tupiniquins e a descrição do início do Brasil colonial, no século XVI, o que anula a letra D. Já a pintura, 

retratada pela visão de um artista do século XX, retrata a inquietação dos nativos com o, até então, 

desconhecido, o que confirma a letra C. Desse modo, afasta as alternativas A , B e E, já que a pintura foi 

retratada após o conhecimento dos testemunhos históricos da época e a pintura só foi reproduzida em 

1956. 

 

15. b 

No texto, o eu lírico dialoga com Cláudio Manoel da Costa, ao abordar sobre as atitudes do governador 

de Minas, que trata com descaso a população e dissimula as suas ações políticas sobre elas, sem se 

importar com o âmbito social.  

 

Questão Contexto  
 
Lemas: Locus amoenus, Inutillia truncat e Fugere urbem. 
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 Função Quadrática: Estudo do sinal 

e problemas de máximo e mínimo 

02 

ago 
 

 

RESUMO   
 

 

• Máximos e mínimos 

 

Para sabermos montar o gráfico da função do segundo grau (ax²+bx+c), além de sabermos achar as raízes 

e a interseção com o eixo y, precisamos conhecer também sua concavidade e seu valor máximo ou mínimo. 

Podemos achar as raízes por alguns métodos como a fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. Além 

disso para saber a concavidade da parábola (gráfico da equação do 2° grau) é só conhecer o sinal do a. 

 

a>0, a concavidade é para cima 

a<0, a concavidade é para baixo 

 

Lembrando que a é o coeficiente do termo quadrático e é diferente de 0. 

O coeficiente c é onde a função corta o eixo y, pois quando o x=0 a equação fica y=a.0² 

y = c. Dessa forma o par ordenado é (0,c), semelhante ao que acontece na função do primeiro grau. 

Exemplo: Para montar o gráfico de x² +4x +3 precisamos das raízes. Aplicando a fórmula de Bhaskara( 

x =
−b±√b2−4ac

2a
 ) descobrimos que -1 e -3 satisfazem a equação x² + 4x +3 = 0.  

 

A parábola tem concavidade para cima pois a>0 e corta o eixo y em 3. 

 

 
 

 

Repare que a função cresce indefinidamente, porém ela tem um ponto onde atinge o valor mínimo. 

Esse ponto é chamado de vértice. Caso o a<0 a concavidade seria para baixo e a função teria ponto de 

máximo. O vértice possui coordenadas chamadas de x do vértice e y do vértice. O x do vértice é calculado 

por 
-b

2a
e y do vértice por 

4a

−
, onde  (delta) é b²-4ac. No nosso exemplo x do vértice é -2 e o y do vértice 

é -1. 

É muito importante saber que o x do vértice mostra o valor que faz a função ser máxima (ou mínima) e o 

y do vértice é o valor máximo (ou mínimo) da função. 

 

• Estudo do sinal: 

 

O estudo do sinal ocorre para que identifiquemos quando o sinal de uma função é positivo, negativo ou 

nulo. Para isto precisamos das raízes e da concavidade da parábola. 
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 =0 -> Possui duas raízes reais e iguais. 

 >0->Possui duas raízes reais e distintas. 

 < 0, nenhuma raiz real. 

 

Nos exemplos a seguir veremos alguns tipos possíveis de configuração para avaliar o sinal de uma 

função, de maneira geral, é sempre da mesma forma portanto vejamos: 

 

1. f(x)=x²-3x+2 

x²-3x+2<0 -> Bom neste momento identificamos que o exemplo quer saber os valores para os quais esta 

função é negativa. Logo analisando o gráfico: 

 

 
Vemos que possui duas raízes x=1 e x=2 

Podemos ver que graficamente esta função está abaixo do eixo x, ou seja negativa, para todos os 

valores de x entre 1 e 2.  

 

2. f(x)=x²+8x+16 

x²+8x+16>0 

 
 

Analizando o gráfico e o problema vemos que: 

Queremos os valores para os quais esta função é positiva. 

O gráfico em nenhum momento passa para parte abaixo do eixo x, ou seja não tem valores negativos 

para y. 

Logo esta função é positiva para todos os valores de x  ≠  −4. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço 

retangular para shows e eventos, conforme a figura. 

 
 

A área para o público será cercada com dois tipos de materiais:  

 

nos lados paralelos ao palco será usada uma tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do metro linear 

é R$ 20,00; 

• nos outros dois lados será usada uma tela do tipo B, comum, cujo metro linear custa R$ 5,00. A 

empresa dispõe de R$ 5 000,00 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que obtenha 

a maior área possível para o público. 

 

A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é 

a) 50,0 m da tela tipo A e 800,0 m da tela tipo B. 

b) 62,5 m da tela tipo A e 250,0 m da tela tipo B. 

c)  100,0 m da tela tipo A e 600,0 m da tela tipo B. 

d) 125,0 m da tela tipo A e 500,0 m da tela tipo B. 

e) 200,0 m da tela tipo A e 200,0 m da tela tipo B. 

 

2. No sistema de coordenadas cartesianas abaixo, estão representadas as funções f(x) = 4x  4 e                           

g(x) = 2x²  12x + 10. 

 

 
 

Com base nos dados acima, determine as coordenadas do ponto P. 

 

3. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro 

obtido é dado pela expressão f (x)= -x² +12x-20, onde x representa a quantidade de bonés contidos no 

pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo.nas 

vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a: 

a) 4 

b) 6 

c) 9 

d) 10 

e) 14 
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4. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na 

Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na Figura 1 ilustra uma 

das abóbadas na entrada principal da capela. A Figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com 

medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. 

 

 
 

Qual a medida da altura H, em metro, indicada na Figura 2? 

a) 16/3 

b) 31/5 

c) 25/4 

d) 25/3 

e) 75/2 

 

5. O apresentador de um programa de auditório propôs aos participantes de uma competição a seguinte 

tarefa: cada participante teria 10 minutos para recolher moedas douradas colocadas aleatoriamente em 

um terreno destinado à realização da competição. A pontuação dos competidores seria calculada ao 

final do tempo destinado a cada um dos participantes, no qual as moedas coletadas por eles seriam 

contadas e a pontuação de cada um seria calculada, subtraindo do número de moedas coletadas uma 

porcentagem de valor igual ao número de moedas coletadas. Dessa forma, um participante que 

coletasse 60 moedas teria sua pontuação calculada da seguinte forma: pontuação = 60  36 (60% de 

60) = 24. O vencedor da prova seria o participante que alcançasse a maior pontuação. 

Qual será o limite máximo de pontos que um competidor pode alcançar nessa prova? 

a) 0 

b) 25 

c) 50 

d) 75 

e) 100 

 

6. Um jovem lança uma bola de borracha para observar sua trajetória e altura h (em metros) atingida ao 

longo de um certo intervalo de tempo t (em segundos). Nesse intervalo, a bola quica no chão algumas 

vezes, perdendo altura progressivamente. Parte de sua trajetória está descrita na figura a seguir. 

 
Em suas observações, quantas vezes o jovem pôde constatar que a bola atingiu a marca de 35 metros? 

a) Nenhuma                  

b) Uma vez                 

c) Duas vezes             

d) Quatro vezes            

e) Cinco vezes 
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7. Uma empresa vendia semanalmente 200 unidades de um produto ao preço de R$ 80,00 cada unidade. 

Observou-se que, para cada real de desconto no preço de uma peça, eram vendidadas 10 peças a mais. 

Nessas condições, qual será o maior faturamento possível desta empresa? 

a)R$18.000,00 

b)R$22.000,00 

c)R$16.000,00 

d)R$27.000,00 

e) R$ 25.000,00 

 

8. Na figura temos os gráficos das funções f e g.  

 
Se f(x)=2x², então g(3) vale:  

a) 6  

b) 8  

c) 10  

d) 12  

e) 14 

 

9. 4. Se x e y são números reais tais que 3x+y = 11, o valor mínimo de z= x²+y² é: 

a) 10,7 

b) 12,1 

c) 15,3 

d) 17,1 

e) 18,3 

10. A empresa WQTU Cosmético vende um determinado produto x, cujo custo de fabricação de cada 

vendeu 10 unidades do produto x, contudo a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender 

para obter um lucro máximo. 

A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para a obtenção do maior 

lucro é 

a) 10  

b) 30 

c) 58 

d) 116 

e) 232 

 

11. Na figura a seguir tem-se um quadrado inscrito em outro quadrado. Pode-se calcular a área do 

quadrado interno, subtraindo-se da área do quadrado externo as áreas dos 4 triângulos. Feito isso, 

verifica-se que A é uma função da medida x.  
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O valor mínimo de A é: 

a)16 

b)24 

c)28 

d)32 

e)48 

 

12. Viveiros de lagostas são construídos, por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas 

reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão 

marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares 

dessa tela, que é usada apenas nas laterais. 

 
Quais devem ser os valores de X e de Y, em metro, para que a área da base do viveiro seja máxima? 

a)1 e 49 

b)1 e 99 

c)10 e 10 

d)25 e 25 

e)50 e 50 

 

13. Um fruticultor, no primeiro dia da colheita de sua safra anual, vende cada fruta por R$ 2,00. A partir daí, 

o preço de cada fruta decresce R$ 0,02 por dia. Considere que esse fruticultor colheu 80 frutas no 

primeiro dia e a colheita aumenta uma fruta por dia. 

a) Expresse o ganho do fruticultor com a venda das frutas como função do dia de colheita. 

b) Determine o dia da colheita de maior ganho para o fruticultor. 

 

14. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele 

utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, 

é dada pela expressão T(h) =  h² + 22h  85, em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o 

número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse 

momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, 

com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. 
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Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa 

está classificada como 

a) muito baixa. 

b) baixa. 

c) média. 

d) alta. 

e) muito alta. 

 

15. Nessa figura está representada a parábola de vértice V, gráfico da função de segundo grau cuja 

expressão é: 

a) x2
5

x
y

2

−=      

b) x10xy 2 −=         

c) x10xy 2 +=     

d) x10
5

x
y

2

−=   

e) x10
5

x
y

2

+=  

 

 

 

PUZZLE 
  

 

Alberto e Isaac resolveram tirar férias. Antes da 

viagem, discutiam qual seria a forma mais rápida 

só vai até a metade do caminho até o hotel. Nós 

teríamos que fazer o resto do percurso a pé! Em 

vez de ir de trem, devemos ir ao hotel de 

bic

fazer o percurso à sua maneira: Alberto percorreu 

de bicicleta todo o caminho até o hotel. Isaac fez 

a primeira parte do caminho de trem e percorreu 

a segunda metade a pé. 

A velocidade do trem é 4 vezes maior que a velocidade da bicicleta, e a velocidade da bicicleta é 2 vezes 

maior que a velocidade da caminhada. Quem chegou ao hotel primeiro?  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. d 

 
 

2. a) f(x) = g(x) 

2x²  12x + 10 = 4x  4 

x²  8x + 7 = 0 

x1 = 1; x2 = 7 

Daí, x = 7 é a abscissa do ponto P. 

Substituindo em f ou g, teremos y = 24. 

Logo P (7, 24) 

 

3. b 

 
 

4. d 

 
 

5. b 

 
6. d 
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7. e 

sendo  total de descontos 

temos 

 - peças vendidas 

 - preço por peça 

a empresta fatura , tal que 

 

 

 
o máximo de lucro, será quando y for máximo, logo, o vértice da parábola de concavidade para 

baixo(a<0) 

 

 

 
 

8. a 

Pelo gráfico: 

 

g(x)= ax+3  [passa pelo ponto(0,3)] 

  

Determinando f(-1):  

 

f(-1)= 2(-1)2=2 

 

Determinando o coeficiente angular de g(x): 

 

g(-1)=f(-1)=2 ==> -a+3=2 ==> a=1 ==> g(x)= x+3 

 

Determinandog(3): 

 

g(3)=3+3=6 

 

 

9. b 

y=11-3x 

 

x² + y² = x² + (11 - 3x)² = x² + 121 - 66x + 9x² = 10x² - 66x + 121 

 

z=10x²-66x+121 

 

O gráfico da expressão de z é uma parábola com concavidade voltada para cima (coeficiente de x² é 

positivo), indicando que ela possui um mínimo em seu vértice. 

 

Coordenadas do vértice dessa parábola: 

Xv = -b/2a = 66/20 = 33/10 = 3,3 

Zv = 10(3,3)² - 66(3,3) + 121 = 108,9 - 217,8 + 121 = 12,1 
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10. b 

 
11. d 

O quadrado externo possui lado igual a 8. Observe que os quatro triângulos retângulos internos ao 

quadrado maior e externo ao quadrado pintado possuem catetos x e (8  x). Logo a área do quadrado 

inscrito e pintado é: 

 
 

12. d 

 
 

13. a) 160 + 0,4n - 002 n2 

b) 11º dia 

 

Descrevendo a situação na tabela até uma generalização, temos: 
 

Dia Número de frutas Preço/fruta Ganho 

1 80 2 80.(2) 

2 80 + 1 2  1.(0,02) (80 + 1).( 2  1.(0,02)) 

3 80 + 2 2  2.(0,02) (80 + 2).( 2  2.(0,02)) 

3 80 + 3 2  3.(0,02) (80 + 3).( 2  3.(0,02)) 

... ... ... ... 

 x + 1 80 + x 2  x.(0,02) (80 + x).( 2  x.(0,02)) 
  

A expressão, então do ganho é: 
 

G(x) = (80 + x).(2  0,02x) = 160  1,6x + 2x  0,02x2 =  0,02x2 + 0,4x + 160. Uma função quadrática.  
 

O dia de maior ganho será o valor da abscissa do vértice da função: 10
)02,0(2

)4,0(

a2

b
x V =

−
−=−= .  

 

Como o dia de maior ganho foi o décimo após a partir da desvalorização, temos x + 1 = 10 + 1 = 11. 

 

 

14. d 
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15. a 

Solução. O gráfico passa pela origem (0,0). Logo, c = 0. Identifica-se ainda que f(5) =  5 (vértice da 

parábola). Organizando essas informações, vem: 

 

x2
5

x
)x(f)ii

2
5

1
10b,Logo.

5

1
a5a255)a10(5a25

a10ba10b5
a2

b
5x

5b5a255)5(b)5(a5)5(f

0c0c)0(b)0(a0)0(f

)i

:cbxax)x(f

2

V

2

2

2

−=

−=
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Puzzle 
 

O problema pode ser resolvido mais facilmente através de uma lógica simples. Se a bicicleta é duas vezes 

mais rápida que a caminhada, o tempo que levará Alberto para percorrer todo o caminho de bicicleta é igual 

ao tempo que Isaac levará para percorrer metade do caminho a pé. Portanto, mesmo que a velocidade do 

trem fosse algo próximo do infinito, ir de bicicleta continuaria sendo mais rápido. 
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Inequações 
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RESUMO   
 

 

• Equações 
O conceito de equação é toda sentença que apresenta uma igualdade (=). Por exemplo, 3x+2=5, sabemos 

que x = 1 é a solução única da equação. 

Princípio aditivo e multiplicativo das equações: 

O princípio aditivo diz que podemos somar ou subtrair o mesmo número dos dois lados da equação que 

ainda assim preservaremos a igualdade. No nosso exemplo, se diminuirmos 2 dos dois lados ficamos 

como 3x + 2  2 = 5 -  

Já o princípio multiplicativo nos fala que podemos multiplicar ou dividir pelo menos número em ambos 

os lados da equação que a igualdade será preservada. No nosso exemplo se dividirmos os dois lados por 

3 ficamos com 3x : 3 = 3 :  = 1 

 

• Inequações 
As 

(menor ou igual que) e, diferentemente das equações, a solução é um intervalo. Retomando o exemplo 

anterior, supondo que fosse 3x + 2 > 5 a solução nesse caso seria x > 1, ou seja, x = 2 é solução, pois 8 > 

5, assim como x = 3 também é solução pois 11 > 5 e assim por diante. Outras maneiras de responder 

seriam S = {x  / ]1,+ [} (os colchetes abertos simbolizam que o intervalo é aberto, ou seja não inclui 

o 1) 

Caso fosse maior ou igual  o 1 seria incluído. 

 

Inequação do 1° grau: 

Por exemplo: - -2x > - -1 o sinal se inverte) x 

< 7/2. 

 

• Estudo do sinal 
Estudar o sinal de uma função qualquer y = f(x) é determinar para quais valores de x o f(x) é positivo, 

negativo ou zero. 

No primeiro exemplo: 3x + 2 > 5, temos que a raiz da função é x=1. Como a função é crescente (a >0), 

f(x) > 0   x > 1 e f(x) < 0   x < 1 

No segundo exemplo: -2x + 7 > 0, temos que a raiz é 7/2. Já essa função é decrescente (a < 0) assim, f(x) 

> 0   x < 7/2 e f(x) < 0   x > 7/2. 

 

Inequação do 2° grau: 

Por exemplo x² - 5x + 4 > 0 que as raízes são x = 1 e x = 4. Como a > 0 a função possui a concavidade para 

baixo assim: f(x) > 0  x < 1 ou x > 4 e f(x) < 0   1<x<4. 

Esse caso é quando o delta ( ) é maior que 0 (possui duas raízes reais distintas). Quando  =0 e quando 

 <0 sabendo a concavidade da parábola determinamos o estudo do sinal. Por exemplo, y= -x² + 6x  9, 

o   

 

• Inequação produto e quociente 
Nesses casos, precisamos analisar o comportamento do x em duas equações e analisar o sinal pelo 

quadro de sinais: 

Por exemplo: (x-3)(x²- -3, a raiz é 3 (x-3 = 0 x = 3) e na segunda 

equação, x²-5x+4, as raízes são x=1 e x=4. Para sabermos onde a equação será negativa usaremos o 

quadro de sinais. 
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Para interpretar os sinais na equação produto basta comparar o sinal de cima com o de baixo, como na 

primeira equação como acima de x=3 todos os valores são positivos e na segunda equação entre x=1 e 

x=4 os valores são negativos, comparando os sinais entre x=3 e x=4 os valores serão negativos. 

Logo a solução é S={x  

No caso da inequação quociente, o procedimento é o mesmo, porém precisamos considerar também as 

restrições do domínio, ou seja, onde o denominador é 0. Por exemplo, 
x-3

0
x+1

 , faríamos o estudo de 

-1. 
 

EXERCÍCIOS  
 

1. Renata escolhe aleatoriamente um número real de -4 a 2 e diferente de zero, denotando-o por x. Na 

reta real, o intervalo numérico que necessariamente contém o número é: 

 

a) 

  
b) 

  
c) 

  
d)  

 
e) 

  

2. Um clube tem um campo de futebol com área total de 8 000 m² , correspondente ao gramado. 

Usualmente, a poda da grama desse campo é feita por duas máquinas do clube próprias para o serviço. 

Trabalhando no mesmo ritmo, as duas máquinas podam juntas 200 m² por hora. Por motivo de urgência 

na realização de uma partida de futebol, o administrador do campo precisará solicitar ao clube vizinho 

máquinas iguais às suas para fazer o serviço de poda em um tempo máximo de 5 h. Utilizando as duas 

máquinas que o clube já possui, qual o número mínimo de máquinas que o administrador do campo 

deverá solicitar ao clube vizinho?  

a) 4  

b) 6  

c) 8  

d) 14  

e) 16 
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3. Em um sistema de codificação, AB representa os algarismos do dia do nascimento de uma pessoa e 

CD os algarismos de seu mês de nascimento. Nesse sistema, a data trinta de julho, por exemplo, 

corresponderia a: 

A = 3;  B = 0;  C = 0;   D = 7 

Admita uma pessoa cuja data de nascimento obedeça à seguinte condição: 

A+B+C+D=20 

 

O mês de nascimento dessa pessoa é: 

a) agosto 

b) setembro 

c) outubro 

d) novembro 

 

 

4. Um grupo de estudantes fará uma excursão e alugará ônibus para transportá-lo. A transportadora 

dispõe de ônibus em dois tamanhos, pequeno e grande. O pequeno tem capacidade para 24 pessoas, 

ao custo total de R$ 500,00. O grande tem capacidade para 40 pessoas, ao custo total de R$ 800,00. 

Sabe-se que pelo menos 120 estudantes participarão da excursão e que o grupo não quer gastar mais 

do que R$ 4.000,00 com o aluguel dos ônibus. Sendo x o número de ônibus pequenos e y o número 

de ônibus grandes que serão alugados, o par ordenado (x, y) terá que pertencer, necessariamente, ao 

conjunto solução do sistema de inequações. 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

5. Assinale a menor solução inteira da inequação:  

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 12 

e) 60 

 

6. O sistema de inequações abaixo admite k soluções inteiras. 

 
Pode se afirmar que: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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7. A capacidade de um reservatório de água é maior que 250 litros e menor que 300 litros. O número x 

de litros que há nesse reservatório satisfaz à inequação:  

Assinale a alternativa que apresemta quantos litros de água há nesse reservatório. 

a) 250 

b) 251 

c) 252 

d)253 

e) 255 

 

8. O gerente de um estacionamento, próximo a um grande aeroporto, sabe que um passageiro que utiliza 

seu carro nos translados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$ 10,00 em combustível nesse trajeto. 

Ele sabe, também, que um passageiro que não utiliza seu carro nos traslados casa-aeroporto-casa gasta 

cerca de R$ 80,00 com transporte. 

Suponha que os passageiros que utilizam seus próprios veículos deixem seus carros nesse 

estacionamento por um período de dois dias. 

Para tornar atrativo a esses passageiros o uso do estacionamento, o valor, em real, cobrado por dia de 

estacionamento deve ser, no máximo, de 

a) 35,00. 

b) 40,00. 

c) 45,00. 

d) 70,00. 

e) 90,00. 

9. No universo dos números reais a equação é satisfeita por apenas: 

a) três números 

b) dois números  

c) um números 

d) quatro números 

e) cinco números 

 

10. A desigualdade se verifica para todos os números reais x tais que: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

PUZZLE  
 

 

Uma calculadora tem duas teclas: D, que duplica o número, e T, que apaga o algarismo das unidades. Se 

uma pessoa escrever 1999 e apertar em seqüência D,T, D e T, o resultado será qual número? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

 

1. a 

 
 

2. d 

 
 

 

3. b 

 
 

4. a 
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5. c 

 
 

6. d 

 
 

 

7. b 

 
 

 

8. a 

 
 

 

9. c 
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10. b 

 
 

 

Puzzle  
O número 1999 duplicado dá 3998. Pressionando a tecla T, tem-se 399. Apertando D, temos o dobro de 

399, que é 798. Com a tecla T apagamos o algarismo da unidade, obtendo 79. 
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Estudo dos polígonos: Definição, 

classificação, soma dos ângulos 

internos e externos, diagonais 

01 

ago 

 

RESUMO   
 

 

• Classificação: 
 
Chama-se polígono A1 A2A3...An a figura formada pela união dos n segmentos consecutivos não colineares. 

 

 
 

• Classificação quanto à região: 
 
1.Polígono convexo: uma reta qualquer só corta o polígono em dois pontos. 

 
2.Polígono não convexo: uma reta qualquer pode cortar o polígono em mais de dois pontos. 

 
 

• Quanto ao número de lados: 
 

 

Vértices do polígono: A, B,C,D,E,F,G,H 

 

Arestas (lados) do polígono: a,b,c,d,e,f,g,h 

 

Perímetro: 2p=a+b+c+d+e+f+g+h 

 

Ângulos internos: A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1 
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• Soma dos ângulos internos de um polígono: 
  

 
 

Si = (n  2) . 180° 

 
Se o polígono for regular, todos os ângulos internos são congruentes, portanto, cada ângulo interno ai 
Pode ser calculado como: 

  
 

• Soma dos ângulos externos de um polígono: 
 
Sabemos que, num polígono convexo qualquer, a soma do ângulo interno com o externo adjacente é sempre 

180°. 

 
Então: 

 
 

  
 

• N° de diagonais de um polígono: 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos 

para o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que 

se prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como 

ilustram as figuras: 
 

 
 

A tabela traz uma relação de alguns polígonos regulares, com as respectivas medidas de seus ângulos 

internos. 

 

Nome Triângulo Quadrado Pentágono 

Figura 

 

  

Ângulo interno 60° 90° 108° 

 

Nome Hexágono Octágono Eneágono 

Figura 

 

 

 

Ângulo interno 120° 135° 140° 

 
Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos 

da tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo escolhido deverá ter a forma de um  

a) triângulo.    
b) quadrado.    
c) pentágono.    
d) hexágono.    
e) eneágono.    

 

2. Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados, lado a lado, formando uma estrela de cinco 

pontas, conforme destacado na figura. 
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Nestas condições, o ângulo θ mede: 
a) 108°. 
b) 72°. 
c) 54°. 
d) 36°. 
e) 18°. 

 

3. Um robô, caminhando em linha reta, parte de um ponto A em direção a um ponto B, que distam entre 

si cinco metros. Ao chegar ao ponto B, gira novamente 60° à esquerda e caminha mais cinco metros, 

repetindo o movimento e o giro até retornar ao ponto de origem. O percurso do robô formará um 

polígono regular de   
a) 10 lados.     
b) 9 lados.     
c) 8 lados.    
d) 7 lados.     
e) 6 lados. 

 

4. Um desenhista foi interrompido durante a realização de um trabalho, e seu desenho ficou como na 

figura abaixo. 
 
 

 
 

Se o desenho estivesse completo, ele seria um polígono regular composto por triângulos equiláteros 

não sobrepostos, com dois de seus vértices sobre um círculo, e formando um ângulo de 40° como 

indicado na figura. 

 
Quando a figura estiver completa, o número de triângulos equiláteros com dois de seus vértices sobre 

o círculo é  
a) 10.    
b) 12.   
c) 14     
d) 16.    
e) 18.  
 

  

 

 



 

 
M

a
t.

2
 

5. Uma pessoa pegou um mapa rasgado em que constava um terreno delimitado por quatro ruas. 
Na parte visível do mapa, vê-se que o angulo formado pela rua Saturno e pela rua Júpiter e 90°; o 

ângulo formado pela rua Júpiter e pela rua Netuno e 110° e o ângulo formado pela rua Netuno e pela 

rua Marte e 100°. Nessas condições, a medida de um ângulo formado pelas ruas Marte e Saturno, na 

parte rasgada do mapa, é de: 

 

 
 

a) 50°. 

b) 60°. 

c) 70°. 

d) 80°. 

e) 90°. 

 

6. Na figura a seguir, para quaisquer que sejam x e y, as medidas dos ângulos satisfazem a relação: 
 

 
 

a) y = 90°  x . 
b) y = 180°  x . 
c) y = 2x . 
d) y = 3x. 

 

7. Um gesseiro que trabalhava na reforma de uma casa lidava com placas de gesso com formato de 

pentágono regular quando percebeu que uma peça estava quebrada, faltando uma parte triangular, 

conforme mostra a figura. 
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Para recompor a peça, ele precisou refazer a parte triangular que faltava e, para isso, anotou as medidas 

dos ângulos  e  do triângulo  

 

As medidas  e  em graus, desses ângulos são, respectivamente,  

a)  e     

b)  e     

c)  e     

d)  e     

e)  e     

 

8. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°. A soma das medidas dos ângulos 

internos de um hexágono é: 
a) 180° 
b) 360°. 
c) 540°. 
d) 720°. 
e) 900°. 

 

9. Na figura abaixo, as retas r e s são paralelas.A soma α + β + γ + δ das medidas dos ângulos indicados na 

figura é: 
 

 
a) 180°. 
b) 270°. 
c) 360°. 
d) 480°. 
e) 540°. 

 

6. A medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular da moeda de R$ 0,25 é: 

 
a) 60°                        

b) 45°  

c) 36° 

d) 83° 

e) 51° 
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PUZZLE 
 

 

Um coelho viu 6 elefantes enquanto se dirigia ao rio. Cada elefante viu 2 macacos indo para o rio. Cada 

macaco segurava 1 pássaro em suas mãos. Quantos animais foram para o rio? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios 
 

1. b 

 
 
Cada ângulo interno do octógono regular mede 135° e cada ângulo interno do quadrado mede 90°. 
Somando 135° + 135° + 90° = 360°. Portanto, o polígono pedido é o quadrado.   

 
2. d 

Veja que a soma dos 3 ângulos internos dos pentágonos com o ângulo θ é igual a 360º (uma volta 

completa).Logo, temos que descobrir a medida dos ângulos internos de um pentágono regular. 

Considerando a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono regular (nesse caso pentágono) 

 

 
 

Veja que a soma de 5 ângulos internos congruentes é igual a 540º, logo a medida de um ângulo interno 

desse pentágono será 540º divididos por 5: 
 

 
 

Agora, só fazer a soma de 3 ângulos com medida 108º mais o ângulo θ e igualar essa soma a 360º. 

 

 
 

3. e 
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O trajeto do robô será um polígono regular de lado 5m e ângulo externo 60°. Como 360° : 6 = 60°, 

concluímos que o polígono pedido possui 6 lados.   

 

4. e 

 

  

 

 
A medida de cada um dos ângulos internos do polígono será 60° + 60° + 40° = 160°  

 
Portanto, cada um de seus ângulos externos será de 20°. Admitindo que n é o número de lados do 

polígono regular, podemos escrever: 

 
 
Logo, o número de triângulos será igual ao número de lados, ou seja, 18.    

 
5. b 

Sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é 360 graus. Assim: 
90 + 110 + 100 + x = 360. 
x = 60 graus. 

 
6. a 

Sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é 360 graus. Assim: 
90 + 90 + y + x = 360. 
x + y = 90 graus. 
y = 90°  x  

 
7. c  

Calculando: 

   

 
8. d 

 Sabemos que a soma dos ângulos internos de um polígono é dado pela fórmula S i = (n  2).180° 
Si = (6  2).180° = 720° 

 
9. e 

Trace um reta perpendicular à r e s. 
Temos um hexágono, determinemos então a soma de seus ângulos internos: 
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Sn = 180º(n - 2) 
S6 = 180º(6 - 2) 
S6 = 720º 

 
Portanto, 
α+β+γ+δ + 90º + 90º = 720º 
α+β+γ+δ = 540º 
Letra E. 

 
10. c 

Usaremos a fórmula do ângulo interno de um polígono regular: 

 
Por fim, temos que o ângulo externo é o suplemento: 

180 - 128.5 = 51.5  

 
 

Puzzle 
 
5 animais: os dois macacos, os dois pássaros e o coelho. Repare que os mesmos 2 macacos foram vistos por 

todos os 6 elefantes. 
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Conjunções (valores das 

subordinativas, Papeis 

Argumentativos e Polissemia) 
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RESUMO   
 

 

Vamos analisar, agora, os tipos de conjunções subordinativas e as relações semânticas que elas ajudam a 

estabelecer.  

 
I. Integrantes: Não estabelecem relação semântica entre as orações. São elas: que, se.  
Ex.: Joana queria muito que Pedro viajasse.  

 
II. Causais: Introduzem enunciado que indica causa do fato apresentado na oração principal. São elas: 

porque, porquanto, pois, como (em início de oração), já que, visto que, uma vez que, etc. 
Ex.: Visto que comeu tanto, passou mal. 

 
III. Comparativas: Introduzem enunciado que traz um dos termos de uma comparação. São elas: como, que 

nem, (do) que, qual, quanto, etc. 
Ex.: Praia é bom como piscina. 

 
IV. Concessivas: Introduzem um fato que poderia inviabilizar o evento apresentado na oração principal, mas 

não o faz. São elas: embora, ainda que, mesmo que, por mais que, apesar de que, etc. 
Ex.: Embora esteja chovendo, vou à praia. 

 
V. Condicionais: Introduzem enunciado que indica condição necessária para que o fato declarado na 

oração principal se realize. São elas: se, caso, contanto que, a menos que, a não ser que, salvo se, etc. 
Ex.: Vou caminhar, a menos que não esteja chovendo.  

 
VI. Conformativas: Introduzem enunciado em relação ao qual o fato apresentado na oração principal está 

em conformidade, exprimem um modelo. São elas: conforme, segundo, como, consoante. 
Ex.: A viagem ocorreu conforme planejamos. 

 
VII: Consecutivas: Introduzem enunciado que indica a consequência do fato apresentado na oração 

principal. 

etc. 
Ex.: Comeu tanto que passou mal. 

 
VIII: Finais: Introduzem enunciado que expressa a finalidade do fato apresentado na oração principal. São 

elas: a fim de, para, etc. 
Ex.: Vou dormi para acordar cedo amanhã. 

 
IX: Proporcionais: Introduzem enunciado que expressa em que proporção ocorreu o fato apresentado na 

oração principal. São elas: à medida que, ao passo que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, etc. 
Ex.: Quanto mais andava mais cansado ficava. 

 
X: Temporais: Iniciam enunciado que exprime o tempo de realização do fato da oração principal. São elas: 

enquanto, logo que, quando, antes que, até que, assim que, desde que, etc.  
Ex.: Desde que foi morar fora, não o vi mais.  

 
Os conectivos ou operadores argumentativos são palavras ou expressões responsáveis pela ligação, pela 

coesão de duas orações e servem para acentuar, introduzir, diminuir valores em determinadas sentenças. 
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Dessa forma, para estabelecer essa ligação, eles podem indicar: causa, consequência, conclusão, oposição 

ou ressalva, soma de ideias, objetivo ou finalidade, entre outros. Por isso, existem diversos tipos de 

operadores que proporcionam diferentes sentidos aos textos e eles são importantes porque garantem a 

coesão dos textos.  

 
Principais operadores argumentativos: 

 
Exemplo: Além de ser muito inteligente, é ótimo professor. 
Operadores que indicam conclusão: portanto, logo, por conseguinte, pois, consequentemente. 
Exemplo: João tira notas baixas e trata mal os professores, portanto não é um bom aluno. 

como. 
Exemplo: Vamos colocar Luisa no lugar de Joana, uma é tão competente quanto à outra. 

 
Exemplo: Estou triste, pois não fui bem na prova. 
Operadores que indicam oposição (adversidade e concessão): mas, porém, contudo, todavia, no entanto, 

 
Exemplo: Gabriel fez um bom trabalho, mas não foi aprovado. 
Operadores que indicam o argumento mais forte de um enunciado: até, mesmo, até mesmo, inclusive, pelo 

menos, no mínimo. 
Exemplo: João era muito ambicioso; queria ser, no mínimo, o presidente da empresa onde trabalha. 
Operadores que indicam uma relação de condição entre um antecedente e um consequente: se, caso. 
Exemplo: Se você não for ao médico, não melhorará. 

 
Exemplo: Assim que você chegar, me ligue! 

 
Exemplo: Eu estudo a fim de passar no vestibular. 

  
Além disso, cabe ressaltar algumas diferenças semânticas em relação às conjunções. 

 
1- A oração subordinada adverbial e a oração coordenada adversativa mantêm uma relação de oposição entre 

duas ideias. Entretanto, apesar da semelhança, elas apresentam diferenças entre si. Enquanto a primeira 

apresenta a ideia menos importante da oposição, a coordenada apresenta a ideia mais importante. Veja:  
O trabalho consome a pessoa por completo, mas a dignifica. 
O trabalho dignifica a pessoa, mas a consome por completo. 

 
2- Algumas conjunções podem, no discurso, assumir diversos significados de acordo com a relação que 

 
Valor adversativo: Tanto tenho aprendido e não sei nada. 
Indicar uma consequência/conclusão: Embarco amanhã, e venho lhe dizer adeus. 
Expressar uma finalidade: Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. 
Valor consecutivo: Estou sonhando, e não quero que me acordem. 
Introduz uma expressão enfática: Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. 

  
 

Valor condicional: Se você estudar, conseguirá seu intento. 
Valor causal: Se você sabia que era proibido, por que entrou lá? 
Valor concessivo: Se não ofendeu a todos, ainda assim insultou os mais velhos. 
Valor temporal: Se fala, irrita a todos. 

  
 

Valor aditivo: Não apenas é dedicado, como inteligente. 
Valor comparativo: Simples e rápido como um passe de mágica. 
Valor conformativo: Faço o trabalho como o regulamento prescreve. 
Valor causal: Como estava chovendo, não fui ao trabalho. 

  
3-  
Maria pode-se casar com João ou Antônio. 
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As plantas são prejudicadas pelo frio ou pelo calor excessivo. 

  
Antônio ficará 

pois tanto o frio, quanto o calor excessivo prejudicam as plantas e a ocorrência de um não impede a do outro. 

 
 

EXERCÍCIOS    
 

 

1. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação 

no meio campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. 

Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área 

alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. 

No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga 

alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kléberson apareceu na jogada e cabeceou 

por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo 

da rede quase que em cima da linha: Flamengo 1 a 0. 
Disponível em: http://momentodofutebol.blogspot.com (adaptado). 

  

O texto, que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de futebol, realizado em 2009, 

contém vários conectivos, sendo que 

a) após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de 

cabeça. 

b) enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem 

aplicadas no jogo. 

c) no entanto tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem 

cronológica de ocorrência. 

d) 

naturalmente esperado. 

e) por causa de indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o 

Botafogo a fazer um bloqueio.  

  

2. Mas eu o exasperava tanto QUE se tornara doloroso, para mim, ser o objeto do ódio daquele homem 

QUE de certo modo eu amava." Há no período duas orações que se iniciam com o conectivo QUE. A 

primeira dá ideia de: 

a) condição 

b) consequência 

c) concessão 

d) causa 

e) tempo 

 

3. Labaredas nas trevas Fragmentos do diário secreto de Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski 

  

20 DE JULHO [1912] 

Peter Sumerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio- -me, 

prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu, ou outra pessoa, 

saiba quem é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo 

 

  

20 DE DEZEMBRO [1919] 

Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da 

língua inglesa. Já se passaram dezenove anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. E 

parece que outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os vinte e cinco anos de 

 
FONSECA, R. Romance negro e outras histórias. São Paulo: Companhia das Letras, 1992 (fragmento). 
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Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Ao 

-se 

estabelecer, entre os dois fragmentos do texto em questão, uma relação semântica de 

a) causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto, em que uma contém a causa e a 

outra, a consequência. 

b) temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é 

relatado nas partes em questão. 

c) condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto, em que uma resulta ou 

depende de circunstâncias apresentadas na outra. 

d) adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta uma 

orientação argumentativa distinta e oposta à outra. 

e) finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta o meio, 

por exemplo, para uma ação e a outra, o desfecho da mesma. 

 

4. - a 

uma ideia de: 

a) comparação 

b) causa 

c) explicação 

d) conclusão 

e) proporção 

 

5. Releia-se o que escreve Beccaria: 

por essa classe de homens infelizes, para os quais o direito de propriedade (direito terrível e talvez 

-

somente para aumentar os roubos, fazendo crescer o número de mendigos, tirando o pão a uma família 

inocente para dá-  

A palavra ou locução que, usada no espaço entre colchetes deixado no período, fortalece a conexão 

lógica entre as orações adverbiais condicionais e o que ele afirma a seguir é: 

a) inclusive. 

b) além disso. 

c) então. 

d) por outro lado. 

e) mesmo. 

 

6. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam 

para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão 

enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o 

vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar 

a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, 

não outras, mas essas apenas.  
LISPECTOR, C. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 

 

da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas: 

a) expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. 

b) quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. 

c) ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. 

d) contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. 

e) assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso.  

 

 

 

7.  
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Disponível em: http://clubedamafalda.blogspot.com.br. Acesso em: 21 set. 2011. (Foto: Reprodução) 

 

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo(a) 

a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 

b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 

c) retomada do  

 

re as orações. 

 

8. O mundo é grande 

O mundo é grande e cabe 

Nesta janela sobre o mar. 

O mar é grande e cabe 

Na cama e no colchão de amar. 

O amor é grande e cabe 

No breve espaço de beijar. 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguillar, 1983. 

 

Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e 

expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. 

Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de: 

a) oposição 

b) comparação                                            

c) conclusão 

d) alternância 

e) finalidade 

 

9.  
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"rendendo a verdadeira substância da coisa em si, seja ela aço polido ou carne palpitante". (l. 12-13) 

 

O emprego do conectivo grifado, no contexto, explica-se porque: 

a) revela ideias excludentes entre si 

b) expressa fatos em sequência cronológica 

c) representa acontecimentos em simultaneidade 

d) enfatiza a existência de mais de uma alternativa 

 

10.   explica Carlos Abelardo, 19 anos, estudante 

de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás e criador, ao lado da namorada, Laryssa de 

 É aquela pessoa que não se deixa levar por problemas 

bestas, que, mesmo discordando de alguém, não parte para a agressão. É a pessoa calma, que escolhe 

o lutar em vez de brigar. Segundo Abelardo, o movimento é apartidário, mas político. E sobre a escolha 

do símbolo, que é uma preguiça, ele diz que a calmaria natural do animal passa uma sensação 

 É o animal mais de boa  diz. 
                                                                                      Adaptado de: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/ 

conhecadeboismo-nova-filosofia-de-boas-da-internet-17392121. Acesso em 02 abr. 2016 

 

 

a) aderir a essa filosofia de vida implica não pertencer a partido político algum. 

b) participar das manifestações políticas do país faz parte das ações apoiadas pelo movimento. 

c) ser apartidário não significa eximir-se do envolvimento com a política. 

d) não se envolver com partidos políticos é uma forma de negar a política. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 

 

https://twitter.com/bts_for_ilusao/status/813115871379996672 

 

desempenha nessa frase.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

Comentário: Comentário: A conjunção concessiva introduz um fato que deveria impedir outro, mas não 

o faz. Dessa forma, notamos que ter mais posse de bola não impede que o time enfrente dificuldades. 

 

2. b 

oduzindo a oração que exprime a consequência do fato expresso 

pela oração principal. 

 

3. b 

Comentário: A expressão em questão demonstra o tempo decorrido entre os fatos. 

 

4. a 

 

 

5. c 

 

 

6. e 

Comentário: O conectivo  assume funções distintas em suas duas ocorrências: na primeira, como 

tavam aos poucos pagando. Mas o vento 

 

 

7. a 

Comentário: que gera o efeito de humor nessa charge é a quebra de expectativa introduzida por uma 

da preguiça, como mãe de todos os vícios, e, de repente, é pego de surpresa pela sua aceitabilidade, 

devido ao respeito que a maternidade impõe aos seus filhos 

 

8. a 

Comentário: A conjunção assume o valor de opositor, inclusive, pode ser, sem prejuízo de sentido, 

 

 

9. d 

Comentário: vo  ou carne palpitante" não determina a escolha de 

uma alternativa em detrimento de uma outra, por exclusão ou eliminação; ao contrário, ressalta, nesse 

rj) 

 

10. c 

tenha partido, o que, muitas vezes, é duvidado.  

 

Questão Contexto  
 

 



 

1 
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Por. 
 

Professor: Raphael Hormes 

Monitor: Bruna Saad 
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Conjunções: conceito, locução conjuntiva, 

coordenativas x subrodinativas e valores das 

coordenativas 

02 

ago 

 

RESUMO 
 

 

Conjunção é a palavra invariável que tem como objetivo ligar termos ou orações de mesma função sintática. 

Elas podem ser classificadas como coordenativas ou subordinativas, dependendo da relação que elas 

estabeleçam entre as orações. Possuem fundamental importância na coesão textual, podendo ser também 

 

Além disso, há a locução conjuntiva, que ocorre quando duas ou mais palavras desempenham função de 

conjunção. Por exemplo: uma vez que, tanto que, desde que, ainda que, assim que, etc.  

 

As conjunções devem ser analisadas nas perspectivas sintática, morfológica e semântica. 

a) Perspectiva sintática: devemos analisar se a conjunção está conectando duas orações independentes 

sintaticamente (coordenativa) ou introduzindo uma oração que exerce função sintática em relação à outra 

(subordinativa). 

b) Perspectiva morfológica: devemos entender que as conjunções são uma classe de palavras invariáveis, ou 

seja, não sofrem flexão. Podem ser representadas por uma ou mais palavras (locução).  

c) Perspectiva semântica: essa á a principal análise que devemos fazer sobre essa classe gramatical e é a mais 

cobrada nos vestibulares. As conjunções ajudam a estabelecer diferentes relações semânticas entre os 

termos ou orações ligados por elas. Essas relações podem ser de adição, adversidade, alternância, conclusão, 

explicação, causa, consequência, comparação, condição, concessão, conformidade, finalidade, proporção 

e temporalidade.  

Veremos, em breve, que essas relações semânticas se dividem entre as conjunções coordenativas e as 

subordinativas. 

 

sintaticamente as orações.  

 

Observe os enunciados a seguir: 

i. João foi ao cinema e ao restaurante. 

ii. Mariana gostaria que seu namorado chegasse. 

iii. André comeu tanto que passou mal.  

 

-lhes 

uma relação semântica de adição.  

a segunda oração (subordinada) à oração principal. 

(subordinada) e a oração principal, além de conecta-las sintaticamente.  

 

Como já foi dito, as conjunções podem ser classificadas em: 
i) Coordenativas: quando introduzem uma oração que não estabelece função sintática em relação à outra. 
ii) Subordinativas: quando introduzem uma oração que exerce função sintática em relação à oração principal.  

 
Veja os exemplos: 
a) Rodrigo dormiu cedo, mas acordou cansado.  
b) Luana saiu de casa assim que começou a chover. 

 

relação semântica de adversidade.  
No segundo exemplo, a locuçã

adjunto adverbial em relação à outra, estabelecendo valor de temporalidade.  
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Vamos analisar, a seguir, os tipos de conjunções coordenativas e as relações semânticas que elas ajudam a 

estabelecer.  

 
I. Aditivas: Indicam soma dos conteúdos, de ideia, etc. São elas: e, nem, não só... mas também, além disso, 

ademais, etc. 
Ex.: Ela não dormiu nem estudou no final de semana.  

 
II. Adversativas (opositivas): Indicam contraste, quebra de expectativa. Além disso, introduzem o argumento 

mais forte. São elas: mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, etc. 
Ex.: Acordou cedo, mas voltou a dormir. 

 
III. Alternativas: Indicam exclusão ou alternância entre os conteúdos. São elas: ou, ora... ora, quer... quer, 

seja... seja, etc. 
Ex.: Ele vai à praia ou ao cinema hoje. 

 
IV. Conclusivas: Indicam conclusão lógica do conteúdo de um enunciado em relação ao outro. São elas: 

portanto, pois (depois do verbo), logo, então, por isso, assim, por conseguinte, etc.  
Ex.: Acordou cedo hoje, logo, conseguirá estudar mais. 

 
V. Explicativas: Indicam por que se pode declarar algo em um enunciado em relação ao outro. São elas: 

porque, que, pois (antes do verbo), porquanto, etc.  
 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1.   explica Carlos Abelardo, 19 anos, estudante 

de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás e criador, ao lado da namorada, Laryssa de 

 É aquela pessoa que não se deixa levar por problemas 

bestas, que, mesmo discordando de alguém, não parte para a agressão. É a pessoa calma, que escolhe 

o lutar em vez de brigar. Segundo Abelardo, o movimento é apartidário, mas político. E sobre a escolha 

do símbolo, que é uma preguiça, ele diz que a calmaria natural do animal passa uma sensação 

 É o animal mais de boa  diz. 
Adaptado de: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/ conheca-deboismo-nova-filosofia-de-boas-da-internet-

17392121. Acesso em 02 abr. 2016 

 

 
a) aderir a essa filosofia de vida implica não pertencer a partido político algum. 
b) participar das manifestações políticas do país faz parte das ações apoiadas pelo movimento. 
c) ser apartidário não significa eximir-se do envolvimento com a política. 
d) não se envolver com partidos políticos é uma forma de negar a política. 
e) discordar dos partidos políticos é uma das característic  

 

2.  

 
Disponível em: http://clubedamafalda.blogspot.com.br. Acesso em: 21 set. 2011. (Foto: Reprodução) 
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Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo(a) 
a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 
b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 

 
d) utilização da forma  

 
 

3. O BOI 

Ó solidão do boi no campo, 

ó solidão do homem na rua! 

Entre carros, trens, telefones, 

entre gritos, o ermo profundo. 

Ó solidão do boi no campo, 

ó milhões sofrendo sem praga! 

Se há noite ou sol, é indiferente, 

a escuridão rompe com o dia. 

Ó solidão do boi no campo, 

homens torcendo-se calados! 

A cidade é inexplicável 

e as casas não têm sentido algum. 

Ó solidão do boi no campo! 

O navio-fantasma passa 

em silêncio na rua cheia. 

Se uma tempestade de amor caísse! 

As mãos unidas, a vida salva... 

Mas o tempo é firme. O boi é só. 

No campo imenso a torre de petróleo. 
DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. Obra Completa. 2a Ed. Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967. p. 122. 

 

Observe os versos: 

 

 

 

A expressão que, empregada para ligar esses versos, expressa noção adequada ao contexto é: 

a) portanto, com sentido de conclusão. 

b) desde que, com sentido de condição. 

c) embora, com sentido de concessão. 

d) pois, com sentido de explicação. 

e) que, com sentido de consequência. 

 

4. Indique a alternativa em que não se estabelece uma relação de causa-consequência. 

a) A diferença de salários para o homem e para a mulher, no exercício da mesma função, é devida a 

discriminações na aplicação da lei. 

b) A constituição, por ter afirmado a proteção ao mercado de trabalho da mulher, provocou muita 

polêmica em alguns setores. 

c) A educação, processo de aprendizagem e aperfeiçoamento, defende a integração do homem em 

seu meio social. 

d) A vivência em um meio familiar em que se pratica o respeito pelo outro motiva a formação da 

criança para a solidariedade. 

e) Com o apoio à educação e à saúde, os governos de alguns países têm conseguido diminuir a 

desigualdade social da população. 
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5. "Podem acusar-me: estou com a consciência tranqüila." Os dois pontos (:) do período acima poderiam 

ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção: 

a) portanto.         

b) e.        

c) como.         

d) pois.          

e) embora. 

 

6. Classifique as conjunções coordenativas segundo o código expresso abaixo: 
(   ) Preparou-se muito bem para a avaliação, logo obterá um ótimo resultado. 
(   ) Márcia é alegre e bastante extrovertida. 
(   ) Ora estuda, ora trabalha na empresa comandada pela própria família. 
(   ) Não pôde comparecer à festa, porque não estava se sentindo muito bem. 
(   ) Não compareceu à reunião, porém tratou logo de enviar as devidas justificativas. 

  
(1) Adversativa 
(2) Aditiva 
(3) Explicativa 
(4) Alternativa 
(5) Conclusiva 
 

7. Racismo e Fraude  

A campanha para provar que o Brasil é um país racista não esmorece. Há uma semana, o IBGE 

divulgou pesquisa sobre emprego e raça, e os jornais concluíram que os dados "comprovavam" que 

os negros são discriminados no mercado de trabalho. A pesquisa revelou que os negros - a soma de 

pretos e pardos - são a maioria dos desempregados, têm as piores ocupações e ganham a metade do 

salário dos brancos. Mas nada no estudo permitia dizer que os negros estão nessa condição porque o 

Brasil é racista ou porque os brancos são racistas ou porque os empregadores discriminam os negros. 
O nosso problema não é o racismo, mas a pobreza e o modelo econômico que, ao longo dos anos, 

só fizeram concentrar a renda: os que eram pobres - e os negros, ex-escravos, por definição foram os 

despossuídos da nação - permaneceram pobres ou ficaram mais pobres; e os que eram ricos, ricos 

ficaram ou enriqueceram mais ainda. O Brasil deveria estar unido para resolver esse problema, 

distribuindo renda e investindo maciçamente em educação. Quando os pobres deste país tiverem 

uma educação de qualidade, todos terão a mesma chance no mercado de trabalho. E as distorções 

entre brancos e negros terão um fim. 
Adap. de KAMEL, Ali. JORNAL O GLOBO, 15/06/2004, p. 7. 

 

"Há uma semana, o IBGE divulgou pesquisa sobre emprego e raça, e os jornais concluíram que os 

dados 'comprovavam' que os negros são discriminados no mercado de trabalho." 
Para eliminar a repetição do conectivo que na última oração desse período, pode-se reescrevê-la da 

seguinte forma: 
a) sendo os negros discriminados no mercado de trabalho.    
b) tendo sido os negros discriminados no mercado de trabalho.    
c) serem os negros discriminados no mercado de trabalho.    
d) discriminam os negros no mercado de trabalho.    
e) discriminando os negros no mercado de trabalho. 

 

8. Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. 

O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das 

queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar 

diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram 

que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades 

excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de 

vários países. 
O Estado de São Paulo, 20 set. 1992, p.32. 
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O texto acima possui elementos coesivos que promovem sua manutenção temática. A partir dessa 

perspectiva, conclui-se que 
a)  

b) que não encontra complemento no 

restante do texto. 

c) 

reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. 

d)  3, é desnecessário para dar credibilidade ao texto, uma vez 

 

e) -

reforçando a ideia de catástrofe. 

 

9. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas 

também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável 

e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. 

Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no 

sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, 

reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e 

moderação, é altamente recomendável. 
ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009. 

 

As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do 

sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que 
 

 
ão. 

 
. 

 

10. O mundo é grande 

O mundo é grande e cabe 
Nesta janela sobre o mar. 
O mar é grande e cabe 
Na cama e no colchão de amar. 
O amor é grande e cabe 
No breve espaço de beijar. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de.Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983.) 

 

Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e 

expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. 

Essa conjunção estabelece, entre as idéias relacionadas, um sentido de: 
a) comparação 
b) conclusão. 
c) oposição. 
d) alternância. 
e) finalidade. 
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11.  

 
 

"rendendo a verdadeira substância da coisa em si, seja ela aço polido ou carne palpitante". (l. 12-13) 
O emprego do conectivo grifado, no contexto, explica-se porque: 
a) revela ideias excludentes entre si 
b) expressa fatos em sequência cronológica 
c) representa acontecimentos em simultaneidade 
d) enfatiza a existência de mais de uma alternativa 

 

12. Sobre as conjunções, é correto afirmar: 

a) As conjunções são unidades linguísticas desprovidas de independência, ou seja, não aparecem 

sozinhas no enunciado porque apenas introduzem a ideia de função gramatical de um elemento. 

b) As conjunções são expressões modificadoras do verbo que apresentam uma ideia de circunstância 

e atuam como adjunto adverbial em uma oração. 

c) As conjunções são palavras que podem ser utilizadas no lugar de um nome, referir-se a ele ou 

acompanhar o nome com a intenção de qualificá-lo. 

d) As conjunções têm por finalidade traduzir nossos estados emotivos. Apresentam independência e 

podem constituir, por si, verdadeiras orações. 

e) As conjunções são unidades da língua que têm por finalidade reunir orações em um mesmo 

enunciado, classificando-se em coordenativas e subordinativas. 

 

13. Assinale a sequência de conjunções que estabelecem, entre as orações de cada item, uma correta 

relação de sentido. 

1. Correu demais, ...caiu. 

2. Dormiu mal, ...os sonhos não o deixaram em paz. 

3. A matéria pedece, ...a alma é imortal. 

4. Leu o livro, ...é capaz de descrever as personagens com detalhes. 

5. Guarde seus pertences, ...podem servir mais tarde. 

 

a) porque, todavia, portanto, logo, entretanto 

b) por isso, porque, mas, portanto, que 

c) logo, porém, pois, porque, mas 

d) porém, pois, logo, todavia, porque 

e) entretanto, que, porque, pois, portanto 

 

14. "Volto, como antigamente..."; neste segmento do texto há uma ideia de comparação entre dois 

momentos; a alternativa em que NÃO está presente uma ideia de comparação é: 

a) Qual a antiga dona, o novo proprietário também me oferece batida; 

b) A casa que visito é que nem as de antigamente; 

c) A dona oferece ao turista a mesma cachacinha de sempre; 

d) O freguês é agradado feito turista americano; 

e) O dono da casa é tal qual o antigo proprietário. 
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15. "De aorcdo com uma pqsieusa de uma uinrvesriddaeignlsea, não ipomtra em qaulodrem as lrteas de 

uma plravaaetãso, a únciacsioaiprotmatne é que a piremria e útmlialrteasetejasm no lgaurcrteo. O 

rsetopdoe ser uma ttaolbçguana que vcoêpdoeanida ler sem pobrlmea. Itso é poqrue nós não 

lmeoscdaalrteaisladoa, mas a plravaacmoo um tdoo." 

Não, o trecho acima não foi publicado por descuido. Trata-se de uma brincadeira que está circulando 

na internet, mas que é baseada em princípios científicos

ou relevantes, a partir dos quais o cérebro completa o que falta ou coloca as partes corretas nos seus 

 
Silveira, Evanildo da. 

Considere as seguintes afirmações sobre o segundo parágrafo. 

I. 

geralmente, não se manifestam em brincadeiras. 

II. 

leitor. 

III. Os dois-

informação enunciada anteriormente. 

 

Assinale 

a) se todas as alternativas estiverem corretas. 

b) se todas as alternativas estiverem incorretas. 

c) se apenas I e II estiverem corretas. 

d) se apenas I e III estiverem corretas. 

e) se apenas II e III estiverem corretas. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 
 

A empresa Hortifruti é bastante criativa em sua publicidade. Na imagem acima há uma conjunção com valor 

de condição. Identifique-a e explique por que ela foi utilizada na propaganda.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
1. c 

Comentário: A conjunção 

o fato de essa filosofia não pertencer a nenhum partido político específico, não faz com que ela deixe de 

ser política.  

 

2. a 

Comentário: O que gera o humor dessa charge é a quebra de expectativa sobre como devemos reagir à 

 

 

3. d 

Comentário: O segundo verso explica uma condição expressa pelo primeiro. Portanto, a alternativa 

 

 

4. c 

Comentário: A única opção que não apresenta relação de causa-consequência é a letra c. Nas demais, 

 

 

5. d 

explicação em relação à afirmação anterior.  

 

6. 5; 2; 4; 3; 1 

-2-4-3-  

 

7. c 

Para que não ha  

 

8. c 

perigo causado pelo efeito estufa.  

 

9. a 

 

 

10. c 

 caso ela estabelece relação 

de oposição, já que está relacionando ideias contrastantes.  

 

11. d 

como se fossem excludentes. Pelo contrário: demonstra a possibilidade de ocorrência de ambas.  

 

12. e 

Comentário: As conjunções são utilizadas para ligar termos e orações. São classificadas em coordenativas 

e subordinativas. As outras opções fazem referência a outras classes gramaticais, como pronome, 

advérbio e interjeição. 

13. b 



 

10
 

 
P

o
r.

 

Comentário: As relações semânticas são, respectivamente, explicação, explicação, oposição, conclusão 

e explicação.  

 

14. c 

Comentário: Na alternativa c, não há relação de comparação. Em todas as demais opções, existe.  

 

15. a 

Comentário: A conjunção 

uma brincadeira, é baseada em princípios científicos.  

 

Questão Contexto  
 

indicar, a partir de uma intertextualidade com o filme se deve consumir produtos 

da rede Hortifruti.  
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Quí. 
 

Professor: Xandão 

Monitor: Gabriel Pereira 
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RESUMO   
 

 

Teoria da repulsão dos pares eletrônicos 

 pares 

eletrônicos ligantes ou não, do átomo central. Eles tendem a manter a maior distância possível entre si, 

porém, as forças de repulsão eletrônica não são suficientes para que a ligação entre os átomos seja 

rompida, logo, podemos observar essa distância no ângulo formado entre eles. 

Tipos de nuvens eletrônicas : 

 

Geometria Molecular 

 O elemento em menor quantidade tende a ser o elemento central na estrutura do 

composto. 

a) Linear 

 

OBS: Toda substância com 2 elementos tem geometria linear, pois não existe átomo central. 

b) Angular 
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c) Trigonal plana 

 

 

d) Piramidal 

 

 

e) tetraédrica 

 

Polaridade 

a) Polaridade das ligações 

Ligação Iônica:  

Nas ligações iônicas, a transferência de elétrons é definitiva, formação de cátions(positivo) e 

ânions(negativo). As ligações iônicas são sempre POLARES.  

 
Ligação Covalente: 

Nas ligações formadas por átomos com a mesma eletronegatividade, não há formação de polos 

pois essa diferença é igual a zero. Formando ligação covalente apolar. 



 

 
Q
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Exemplo: Cl2 

(Cl    

Nas ligações formadas por átomos com diferentes eletronegatividades, há formação de polos pois 

essa diferença é diferente de zero. Formando ligação covalente polar. 

Exemplo: HBr 

(H    

 

b) Polaridade das moléculas 

As moléculas podem ser classificadas em moléculas polares e apolares, dependendo do vetor de 

momento dipolo( ) da molécula ser anulado ou não.  

  = 0  

   

Exemplo:  

CO2 

 

Os vetores possuem a mesma diferença de eletronegatividade por serem entre os mesmos alementos, e 

possuem a mesma direção e sentidos opostos, fazendo com que se anulem e o momento dipolo( ) seja 

igual a zero. 

 

H2O 

 

O oxigênio da água possui dois pares de elétrons que não se ligam a nada, logo esses pares empurram as 

ligações O-H para baixo, formando assim um ângulo entre eles, os vetores não se anulam como na 

molécula de CO2. O momento dipolo( ) nesse caso é diferente de zero. 

 

Forças intermoleculares 

 

Dipolo induzido-dipolo induzido, van der Waals ou dipolo-induzido  apolares.  

Ex: H2, O2, CO2 



 

 
Q
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Dipolo permanente-dipolo permanente ou dipolo-dipolo  

polares.  

Ex: HCl, HBr, HI, H2S 

 

Ligação de Hidrogênio 

são atrações intermoleculares fortíssimas que ocorrem entre moléculas polares que apresentam ligações do 

Hidrogênio com átomos muito eletronegativos como o Flúor, Oxigênio e Nitrogênio. 

(Ex: HF, NH3, H2O) 

 

O aumento da força é proporcional aos ponto de fusão e ebulição dos compostos. 

 

PSIU!! 

Ligação Íon-dipolo 

A interação íon-dipolo envolve um íon e uma molécula polar, de forma que as cargas que possuam caráter atrativo se 

aproximam. Portanto, quanto maior a carga do íon relativamente ao dipolo, maior a intensidade da ligação (melhor será 

a atração). 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor 

de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens 

e consequentemente das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos 

(HX)  com a base 3NH ,  de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio 4(NH X),  

de acordo com a equação química genérica: 

 

(g) 3(g) 4 (s)HX NH NH X+ →  

FELIX. E. P.; CARDOSO, A. A. Fatores ambientais que afetam a precipitação úmida. Química Nova na Escola, n. 21, maio 2005 

(adaptado). 

 

A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por  

a) ligações iônicas.    
b) interações dipolo-dipolo.     
c) interações dipolo-dipolo induzido.    
d) interações íon-dipolo.     
e) ligações covalentes.     
   

2. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a 

remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses 

compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo 

intermoleculares entre a superfície do carvão (adsorvente) e o benzeno (adsorvato, substância 

adsorvida). 
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No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida ocorre a formação de:  

a) Ligações dissulfeto.    
b) Ligações covalentes.    
c) Ligações de hidrogênio.    
d) Interações dipolo induzido-dipolo induzido.    
e) Interações dipolo permanente-dipolo permanente.     
   

3. Compostos contendo enxofre estão presentes, em certo grau, em atmosferas naturais não poluídas, 

cuja origem pode ser: decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndio de florestas, gases 

vulcânicos etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, 

as concentrações desses compostos são altas. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre 

2(SO )  é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldade 

respiratória. 
Adaptado de BROWN, T.L. et al, Química: a Ciência Central. 9ª ed, Ed. Pearson, São Paulo, 2007. 

 

Em relação ao composto 2SO  e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto 

que apresenta 

 

Dado: número atômico S 16;=  O 8.=   

a) ligações covalentes polares e estrutura com geometria espacial angular.    
b) ligações covalentes apolares e estrutura com geometria espacial linear.    
c) ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial trigonal plana.    
d) ligações covalentes apolares e estrutura com geometria espacial piramidal.    
e) ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial linear.    

   

4. O nitrogênio é um elemento químico com símbolo N.  Devido à grande variação do número de 

oxidação, apresenta-se em diferentes formas na natureza, tais como, 2N  e 3NH ,  2NO −
 e 3NO .−  

 

A geometria dos compostos nitrogenados acima citados são, respectivamente,  

a) Linear, trigonal plana, linear e trigonal plana.    
b) Linear, piramidal, angular e trigonal plana.    
c) Linear, piramidal, linear e piramidal.    
d) Linear, trigonal plana, angular e trigonal plana.    

e) Linear, trigonal plana, angular e piramidal    

 

5. Assinale a alternativa que contém as respectivas geometrias e polaridades das espécies química abaixo. 

2SO ;  3SO ;  2H O  e 2H Be  

 

a) 2SO :  angular e polar; 3SO :  piramidal e polar; 2H O :  angular e polar e 2H Be :  linear e apolar.    

b) 2SO :  angular e polar; 3SO :  trigonal plana e apolar; 2H O :  angular e polar e 2H Be :  angular e polar.    

c) 2SO :  angular e polar; 3SO :  trigonal plana e apolar; 2H O :  angular e polar e 2H Be :  linear e apolar.    

d) 2SO :  linear e apolar; 3SO :  piramidal e polar; 2H O :  linear e apolar e 2H Be :  angular e polar.    

e) 2SO :  linear e apolar; 3SO :  piramidal e polar; 2H O :  linear e polar e 2H Be :  angular e apolar.    

   

6. A queima de florestas é uma das imagens mais negativas do Brasil no exterior. Durante a queima são 

liberadas toneladas de gás carbônico (CO2), um dos gases do efeito estufa. A derrubada de florestas 

altera o equilíbrio ecológico da região, interferindo no ciclo das chuvas (precipitação de H2O) e na 

fertilidade do solo. Pode-se afirmar corretamente que as geometrias moleculares e as polaridades das 

moléculas de água e de gás carbônico são, respectivamente,  

a) linear e polar; angular e apolar.    
b) angular e apolar; linear e apolar.    
c) angular e polar; linear e polar.    
d) angular e polar; linear e apolar.    
e) linear e apolar; angular e polar.    
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7. A crescente produção industrial lança ao ar diversas substâncias tóxicas que podem ser removidas pela 

passagem do ar contaminado em tanques para filtração por materiais porosos, ou para dissolução em 

água ou solventes orgânicos de baixa polaridade, ou para neutralização em soluções ácidas ou básicas. 

Um dos poluentes mais tóxicos liberados na atmosfera pela atividade industrial é a 

2,3,7,8-tetraclorodioxina.  

 
 

Esse poluente pode ser removido do ar pela passagem através de tanques contendo  
a) hexano.    
b) metanol.    
c) água destilada.    
d) ácido clorídrico aquoso.    
e) hidróxido de amônio aquoso.    

   

8. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua 

aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos 

e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se 

acumularem. 

 

A característica desses compostos, responsável pelo processo descrito no texto, é o(a)  

a) baixa polaridade.    
b) baixa massa molecular.    
c) ocorrência de halogênios.    
d) tamanho pequeno das moléculas.    
e) presença de hidroxilas nas cadeias.    

   

9. Um método para determinação do teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos 

de água e de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco e aguardar um período de tempo, 

medem-se os volumes das duas fases imiscíveis que são obtidas: uma orgânica e outra aquosa. O 

etanol, antes miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível com a água. 

Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição de água, é necessário conhecer  
a) a densidade dos líquidos.    
b) o tamanho das moléculas.    
c) o ponto de ebulição dos líquidos.    
d) os átomos presentes nas moléculas.    
e) o tipo de interação entre as moléculas.    

   

10. O etanol é considerado um biocombustível promissor, pois, sob o ponto de vista do balanço de 

carbono, possui uma taxa de emissão praticamente igual a zero. Entretanto, esse não é o único ciclo 

biogeoquímico associado à produção de etanol. O plantio da cana-de-açúcar, matéria-prima para a 

produção de etanol, envolve a adição de macronutrientes como enxofre, nitrogênio, fósforo e 

potássio, principais elementos envolvidos no crescimento de um vegetal. 
Revista Química Nova na Escola. no 28, 2008. 

 

O nitrogênio incorporado ao solo, como consequência da atividade descrita anteriormente, é 

transformado em nitrogênio ativo e afetará o meio ambiente, causando  

a) o acúmulo de sais insolúveis, desencadeando um processo de salinificação do solo.    
b) a eliminação de microrganismos existentes no solo responsáveis pelo processo de desnitrificação.    

c) a contaminação de rios e lagos devido à alta solubilidade de íons como 3NO −
e 4NH +

em água.    

d) a diminuição do pH do solo pela presença de 3NH , que reage com a água, formando o 4NH OH(aq)  

e) a diminuição da oxigenação do solo, uma vez que o nitrogênio ativo forma espécies químicas do 

tipo 2NO , 3NO −
, 2N O  
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11.   A tabela abaixo relaciona as substâncias à suas aplicações.  

 

Substância Aplicação 

3NH  Produtos de limpeza. 

4CH  Matéria prima para produção de outros compostos. 

2SO  Antisséptico, desinfetante. 

 

A alternativa que relaciona as substâncias com a sua geometria molecular é, respectivamente:  

a) trigonal plana, tetraédrica e angular.    
b) trigonal plana, piramidal e linear.    
c) piramidal, tetraédrica e linear.    
d) piramidal, tetraédrica e angular.    

e) piramidal, tetraédrica e linear    
   

12. A geometria das moléculas pode ser determinada fazendo-se o uso do modelo de repulsão dos pares 

eletrônicos. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde à combinação CORRETA entre 

estrutura e geometria.  

a) 2H O – Geometria Linear      

b) 4NH – Geometria Tetraédrica+
    

c) 2CO – Geometria Angular     

d) 3BF – Geometria Piramidal     

e) CO - Piramidal 

   

13. O tetracloreto de silício(SiCl4) é usado na fabricação de silício de qualidade, fibras óticas, 

semicondutores e células voltaicas. Analisando sua fórmula, pode-se afirmar corretamente que seu 

momento dipolar  

a) é nulo porque a soma vetorial dos momentos de suas ligações é zero.    
b) é significativo porque o átomo central apresenta baixa eletronegatividade.    
c) é nulo porque se trata de uma estrutura plana.    
d) é significativo porque todas as suas ligações são polares.    
e) é maior que zero por que é uma substância iônica. 

 

14. As ligações covalentes podem ser classificadas em dois tipos: ligações covalentes polares e ligações 

covalentes apolares. Observando a polaridade das ligações e a geometria da molécula, somos capazes 

de verificar se uma molécula será polar ou apolar. Com base nisso, assinale a opção que apresenta 

moléculas exclusivamente apolares.  

a) HC ,  2NO  e 2O     

b) 2C ,  3NH e 2CO     

c) 2C ,  4CC  e 2CO     

d) 4CC ,  3BF  e 2 4H SO     

   

15. A respeito da geometria, polaridade e ligações químicas das moléculas dos compostos, previstas por 

suas estruturas de Lewis, pode-se afirmar corretamente que  

a) a molécula do 3PC  é polar com geometria trigonal plana.    

b) na molécula tetraédrica do 3POC  as ligações químicas P C−  são covalentes polares.    

c) no íon amônio os ângulos de ligação H N H− −  são iguais aos ângulos H N H− −  da amônia.    

d) o comprimento da ligação H Te−  no 2H Te,  um composto polar, é menor que o da ligação H I−  

no composto HI.     

e) no composto polar 2COC ,  os átomos da molécula se dispõem nos vértices de uma pirâmide com 

base triangular.    
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

síntese foi digna de prêmio Nobel? Ela é tão importante que dela depende nosso próprio sustento, a nossa 

alimentação não seria a mesma se não existisse o processo de sintetização da amônia. 

Sir Willian Ramsey (1852-1916) em 1898 fez uma previsão que aterrorizou a humanidade: a produção de 

alimentos cairia desastrosamente em razão da falta de fertilizantes nitrogenados, tudo porque até então só 

existiam na forma natural e já se encontravam escassos. 

Mas foi aí que o trabalho de um cientista fez toda a diferença, o químico Fritz Haber (1868  1934) com a ajuda 

do engenheiro William Carl Bosch (1874  1940), criou um processo de síntese da amônia, ou seja, ela poderia 

ser produzida de forma artificial.  
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/fritz-haber-sintese-amonia.htm 

 

Veja a equação que representa o processo: 

N2(g) + 3 H2(g) ↔ 2 NH3 -92,22 Kj 

 

Com base no texto e na reação, descreva a geometria e polaridade da amônia. 

  

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/fritz-haber-sintese-amonia.htm
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

1. d 

A reação fornecida no enunciado descreve a representação geral de um processo de neutralização. 

(g) 3(g) 4 (s) 4(aq) (aq)HX NH NH X NH X+ −+ +  

 

A fixação da água aos íons formados se dá por interações do tipo íon dipolo. 

 

Esquematicamente: 

 

   
 

2. d 

O carvão (s)(C )  e o benzeno 6 6(C H )  são substâncias classificadas como apolares (R 0).=  

 

Conclusão: as forças atrativas envolvidas na atração entre o adsorvente e o adsorvato são do tipo dipolo 

induzido-dipolo induzido.   

 

3. a 

Em relação ao composto 2SO  e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto 

que apresenta ligações covalentes polares e estrutura com geometria espacial angular. 

 

   
 

4. b 

2N :  geometria linear: 

 

 
 

 

3NH :  geometria piramidal:  
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2NO :−
 angular 

 

 
 

3NO :−
 trigonal plana 

 

   
 

5. c 

Teremos: 

 

   
 

6. d 

Água: molécula polar (vetor momento dipolo elétrico diferente de zero) e geometria angular. 
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Gás carbônico: molécula apolar (vetor momento dipolo elétrico igual a zero) e geometria linear. 

 

   
 

7. a 

A 2,3,7,8-tetraclorodioxina pode ser removida do ar pela passagem através de tanques contendo hexano 

(apolar), pois trata-se de uma molécula, predominantemente, apolar ( )R 0=

 

 

   
 

8. a 

Pesticidas organoclorados podem difundir-se nos tecidos lipídicos dos peixes. 

Concluí-se que estes pesticidas são lipofílicos, ou seja, são atraídos por compostos apolares, logo 

apresentam baixa polaridade.   

 

9. e 

Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição de água, é necessário conhecer o 

tipo de interação entre as moléculas.  

O etanol faz ligações ou pontes de hidrogênio com a água.   

 

10. c 

O nitrogênio incorporado ao solo, como consequência da atividade descrita anteriormente, é 

transformado em nitrogênio ativo e afetará o meio ambiente, causando a contaminação de rios e lagos 

devido à alta solubilidade de íons como 3NO −
 e 4NH +

 em água. Devido à elevada afinidade com a água 

esses íons podem ser infiltrados nos lençóis freáticos causando sua contaminação.   

 

11. d 

   
 

 

 

12. b 

Teremos: 
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4NH –+
 Geometria Tetraédrica. 

 
 

2H O –  Geometria Angular. 

2CO –  Geometria Linear. 

3BF –  Geometria Triangular ou Trigonal Plana.   

 

13. a 

O momento dipolar resultante do tetracloreto de silício é nulo, pois a resultante vetorial da soma dos 

vetores momento dipolo elétrico é nula. 

 

Esquematicamente: 

 

 

   

 

14. c 

2C ,  4CC  e 2CO  são moléculas exclusivamente apolares, pois apresentam vetores momento dipolo 

elétricos resultantes nulos. 

 

   
 

15. b 

[A] Incorreta. A molécula 3PC ,  possui geometria piramidal. 
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[B] Correta. A molécula do 3PC  é tetraédrica e cada ligação é do tipo covalente polar, devido à 

diferença de eletronegatividade entre esses elementos. 

 

 
 

[C] Incorreta. Os ângulos formandos pelos átomos H N H− −  são diferentes dos ângulos H N H− −  do íon 

amônio, devido à diferença em sua geometria molecular. 

 

   
 

[D] Incorreta. Quanto maior a eletronegatividade entre os átomos, menor é o comprimento de ligação, 

como o Iodo é mais eletronegativo que o Telúrio, sua ligação com o hidrogênio será menor, que do 

telúrio como o hidrogênio. 

 

[E] Incorreta. O composto 2COC ,  possui geometria trigonal plana.   

 

 

Questão Contexto  
 

 Piramidal e polar. 
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Quí. 
 

Professor: Xandão 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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RESUMO   
 

 

NOX 
O NOX é a carga que um elemento adquire depois de realizar qualquer tipo de ligação para atingir 

a estabilidade (regra do octeto) ou de se manter no seu estado fundamental. 

Em compostos iônicos, número de oxidação (Nox) é a própria carga elétrica do íon, ou seja, o 

número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou.  

No caso dos compostos covalentes, não ter perda ou ganho de elétrons, pode estender o conceito 

de número de oxidação, dizendo que seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse 

quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. 

Para calcularmos o nox dos elementos de uma substancia devemos igualar a soma das cargas à 0. 

Caso seja um íon devemos igualar a soma dos nox a carga do íon. E em substâncias simples o nox é sempre 

igual a 0.  

Exemplos (Na2CO3 e K2Cr2O7): 

 

Ou exemplo no caso dos íons (MnO4
- e NH4

+): 

 

 

Elementos com número de oxidação fixo 
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Nox variável 

Alguns elementos de transição (família B) tem nox variável, ou seja, depende com quem ele está 

ligado, a seguir temos uma lista dos mais comuns: 

 
Número de oxidação compostos orgânicos  

      Etanol             Ácido acético 

 

Vamos considerar cada carbono separadamente. Primeiro o carbono 1: 

 
Não há diferença de eletronegatividade, porque é uma ligação entre dois carbonos, portanto, nenhum 

deles ganha ou perde elétrons nessa ligação e não há interferência no Nox do carbono 1. 

Considerando as perdas e ganhos de elétrons do carbono 1, temos: 

Etanol: 

Ganhos: 3eletrons de cada hidrogênio; 

Perdas: 2 elétrons para cada oxigênio; 

Total:  Ficou com 1 elétrons a mais, assim, seu Nox = - 1 

Ácido acético: 

Ganhos: 1 elétrons de cada hidrogênio; 

Perdas: 4 elétrons para cada oxigênio; 

Total:  Ficou com 3 elétrons a menos, assim, seu Nox = +3 

Agora vamos considerar o Nox do carbono 2,que é o mesmo tanto no etanol quanto no ácido acético: 

 

Ganhos: 3 elétrons de cada hidrogênio; 

Perdas: Nenhuma; 

Total:  Ficou com 3 elétrons a mais, assim, seu Nox = -3 
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Óxidos ácidos ou anidridos 
 

 São óxidos que reagem com a água, produzindo um ácido, ou reagem com uma base, produzindo 

sal e água, onde o nox do metal (nox possíveis: +5, +6 ou + 7) ou com qualquer ametal (excluindo os 

ametais dos óxidos neutros). 

 

Exemplo: 

 

 
 

O nome anidrido vem do fato desse tipo de óxido ter a capacidade absorver água e forma seu respectivo 

ácido. 

 

Exemplo:   SO3 + H2O  H2SO4   

Anidrido sulfúrico, óxido de enxofre IV ou trióxido de enxofre + água  Ácido sulfúrico 

 

Nomenclatura dos óxidos ácidos 

 

 
 

Obs1 : Quando o elemento possuir 4 anidridos diferentes, ou seja, 4 nox diferentes 

 

Nox+1: Anidrido Hipo....oso 

Nox +3: Anidrido....oso 

Nox +5: Anidrido....ico 

Nox +7: Anidrido Per....ico 

 

Exemplos: 

Cl2O: Anidrido Hipocloroso 

Cl2O3: Anidrido cloroso 

Cl2O5: Anidrido clórico 

Cl2O7: Anidrido Perclórico 

 

Obs2: Quando o óxido tem apenas um um anidrido, usa-se a terminação ico. 

Exemplo: 

CO2  anidrido carbônico  

B2O3  anidrido bórico 

 

Obs3: Podemos usar a terminação já citada utilizando números romanos ou os prefixos mono,di,tri... 

 

Obs4: Alguns anidridos podem reagir com quantidades crescentes de água (hidratação crescente), 

produzindo ácidos diferentes. É o caso do anidrido fosfórico (P2O5 ). 

 

 
 



 

 
Q

u
í.

 

 

Ácidos 
I - Definição 

 
 Segundo Arrhenius, são substâncias inorgânicas que quando colocadas em presença de água sofrem 

ionização, liberando como único cátion o H+. 

 

HA  H+ + A- 

 

HAO  H+ + AO- 

 
II - Classificação  

 
a) Quanto a presença de oxigênio 

 
Inicialmente os ácidos podem ser separados em duas categorias para serem estudadas, os Oxiácidos (que 

possuem oxigênio em sua molécula) e Hidrácidos (que NÃO possuem oxigênio em sua molécula). 

 
Ex.: 
Hidrácidos = HCl, HF, HCN. 
Oxiácidos = H2SO4, HClO, H3PO4 

 
b) Quanto ao número de H+ 

 
Em função do número de íons H+ liberados quando sofrem ionização, uma ácido pode ser classificada como: 

 
- Monoácido - libera uma cátion H+  

Ex.: HCl   H+ + Cl- 

 
-  Diácido - libera dois cátions H+   

Ex.: H2SO4  2H+  + SO4
-2 

 
- Triácido - libera três cátions H+    

Ex.: H3PO4  3H+  + PO4
+3 

 
- Tetrácido - libera quatro cátions H+ 

Ex.: H4SiO4  4H+  + SiO4
+4 

 
IMPORTANTE! 

 
Os ácidos formados por P, As e Sb com fórmulas: 

 
H3XO3 - são diácidos 
H2XO3 - são monoácidos  

 
c) Quanto a força 

 
 A força dos ácidos é dada pelo seu grau de ionização(α). O grau de ionização é relação entre o 

número de moléculas dissolvidas sobre o número de moléculas que produziram íons. 
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Os Hidrácidos mais comuns são classificados como: 

 
Forte  HCl, HBr e HI 
Moderado  
Fraco  

  
Os Oxiácidos mais comuns são classificados da seguinte forma: 

 

 
 
Forte  
Moderado  
Fraco  

 
III - Nomenclatura 

 
a) Nomenclatura para Hidrácidos 

 

Ácido nome do elemento + ídrico 

 
Ex.: 
HCl - Ácido clorídrico 
HI - Ácido Iodídrico 
HCN - Ácido cianídrico 
b) Nomenclatura para Oxiácidos 

 
Cuidado!  
C+4, Si+4 e B+3 = ICO 
 

Ácido prefixo + nome do elemento central + sufixo 

 
Ex.:  
H2SO4 - S

+6 - Ácido sulfúrico 

H3PO4 - P
+5 -  Ácido fosfórico 

H2CO3 - C
+4 - Ácido carbônico 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Recentemente, foram realizados retratos genéticos e de habitat do mais antigo ancestral universal, 

conhecido como LUCA. Acredita-se que esse organismo unicelular teria surgido a 3,8  bilhões de anos 

e seria capaz de fixar 2CO ,  convertendo esse composto inorgânico de carbono em compostos 

orgânicos.  

Para converter o composto inorgânico de carbono mencionado em metano 4(CH ),  a variação do 

NOX no carbono é de:  

a) 1 unidades.     

b) 2  unidades.    

c) 4  unidades.     

d) 6  unidades.     

e) 8  unidades.     

   

2. O sal marinho é composto principalmente por NaC , 2MgC ,  2CaC ,  e contém traços de mais de 84  

outros elementos. 

Sobre os sais citados e os elementos químicos que os compõem, é correto afirmar que  

a) o Nox do Magnésio é 2.+     

b) o Cloro nestes sais tem Nox 1.+     

c) o sódio é um metal alcalino terroso.    

d) os sais são formados por ligações covalentes.    

e) Cloro tem Nox +6 nestes sais. 

 

3. A emissão de óxidos ácidos para a atmosfera vem crescendo cada vez mais nas últimas décadas. Eles 

podem ser emitidos através de fontes naturais, tais como a respiração vegetal e animal, erupções 

vulcânicas e decomposição de restos vegetais e animais. No entanto, o fator agravante é que alguns 

óxidos ácidos são liberados também na combustão de combustíveis fósseis, como os derivados do 

petróleo (gasolina, óleo diesel etc.). 
FO Brasil Escola. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/quimica/Oxidos-chuva-

Acida.htm>. 

Sobre óxidos ácidos e suas implicações ambientais, é CORRETO afirmar que:  

a) óxidos ácidos são substâncias moleculares, formadas, principalmente, pelo enxofre e pelo 

nitrogênio e que, ao entrarem em contato com a água, reagem formando ácidos, por exemplo, 

sulfuroso, sulfúrico, nítrico e nitroso.     

b) o gás carbônico 2(CO )  e o monóxido de carbono (CO)  são exemplos de óxidos que reagem com 

a água, formando ácidos.    

c) óxidos ácidos são substâncias iônicas, formadas pela ligação de metais (principalmente alcalinos e 

alcalinos terrosos) com o oxigênio.    

d) o trióxido de enxofre neutraliza o hidróxido de sódio na proporção molar de 1:1.     

e) a chuva ácida é a responsável direta pelo fenômeno conhecido como efeito estufa, cujo 

agravamento eleva as temperaturas médias de nosso planeta.    

   

4. Os combustíveis fósseis, que têm papel de destaque na matriz energética brasileira, são formados, 

dentre outros componentes, por hidrocarbonetos. 

A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido que vem sendo 

considerado o principal responsável pelo efeito estufa. 

A fórmula química desse óxido corresponde a  

a) CO2    
b) SO3    
c) H2O    
d) Na2O   

e) CO   
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5. A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre o vapor de água existente no ar, o 

dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado, principalmente, por veículos 

movidos a combustível fóssil; os óxidos de nitrogênio, por fertilizantes. Ambos reagem com o vapor 

de água, originando, respectivamente, os ácidos sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e nítrico. 

 

Assinale a opção que apresenta, respectivamente a fórmula desses ácidos  
a) H2SO3, H2S, H2SO4, HNO3 

b) H2SO3, H2SO4, H2S, HNO2 

c) HSO4, HS, H2SO4, HNO3 

d) HNO3, H2SO4, H2S, H2SO3 

e) H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3 

 

 

6. Os ácidos estão muito presentes em nosso cotidiano, podendo ser encontrados até mesmo em nossa 

alimentação. A tabela abaixo apresenta alguns ácidos e suas aplicações.  

 
Nome Fórmula Molecular Aplicação 

Ácido sulfúrico H2SO4 
Consumido em grandes quantidades na indústria 

petroquímica 
Ácido fluorídrico HF Utilizado para gravação em vidro 
Ácido carbônico H2CO3 Utilizado para gaseificar águas e refrigerantes 

 
A força dos ácidos dispostos na tabela, respectivamente, é  
a) Forte, forte e moderado.     
b) Moderado, fraco e moderado.    
c) Moderado, fraco e fraco.     
d) Forte, moderado e fraco.   

 

7. Da série de ácidos abaixo representada, qual apresenta a mesma classificação, dentro do critério de 

número de hidrogênios ionizáveis? 

 
 

8. As reações químicas constituem importantes ferramentas utilizadas na elucidação de crimes. Para 

revelar numerações em chassi de veículos adulterados, utiliza-se uma solução aquosa alcalina de 

Ferricianeto de potássio  ( )3 6
K Fe CN , 

   denominado reagente de Murikami. O processo consiste 

na aplicação da referida solução à superfície metálica adulterada (que sofre oxidação mais 

rapidamente) possibilitando a revelação da numeração original. As equações I e II (não balanceadas) 

representam as reações envolvidas no processo: 

I. 2 2 3Fe O Fe O+ →  

II. ( ) ( )3 2 3 26 6
alaranjado azul da Prússia

K Fe CN Fe O Fe Fe CN K O   + → +
   

 

 
(Extraído e adaptado de: OLIVEIRA, Marcelo Firmino. Química Forense: A utilização da Química na pesquisa de vestígios de 

crime. In: Rev. Química nova na escola on-line, nº. 24. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/ qnesc24/ccd2.pdf. 

Acessado em: 08/09/11)  

A variação do nox do ferro na superfície que sofre oxidação é:  

a) +2    

b) +3    

c) 0    

d) 3    

e) 2    
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9. Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação 

de cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluossilícico, cuja fórmula molecular 

corresponde a 2 6H SiF .  

 

O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a:  

a) 1+     

b) 2+     

c) 4+     

d) 6+     

e) 5+  

 

10. No ano de 2011 houve uma erupção de grandes proporções no Chile, envolvendo o vulcão Puyehue. 

Dentre as substâncias lançadas na atmosfera durante erupções vulcânicas, encontram-se, 

principalmente, a sílica 2(SiO ),  o gás carbônico, a água e o gás denominado anidrido sulfuroso, cuja 

fórmula é 2SO .  

Com base nessas informações, é correto afirmar que  

a) o gás carbônico e o anidrido sulfuroso são, respectivamente, o monóxido de carbono e o dióxido 

de enxofre.     

b) todas as substâncias mencionadas são óxidos, com exceção da água, que é um peróxido.     

c) a sílica, em solução aquosa, origina uma base, enquanto que o anidrido sulfuroso origina um ácido.     

d) o anidrido sulfuroso e o dióxido de carbono são óxidos ácidos, porém somente o anidrido sulfuroso 

é o principal responsável pelo fenômeno da chuva ácida.     

e) o gás carbônico e a sílica são também denominados, respectivamente, de peróxido de carbono e 

dióxido de silício.    

 

11. Com base na tabela de grau de ionização apresentada a seguir.  

 

 
 

Podemos concluir que a nomenclatura dos dois ácidos mais fortes são:   
a) ácido sulfúrico e ácido fosfórico   
b) ácido cianídrico e ácido fluorídrico.    
c) ácido clorídrico e ácido sulfúrico     
d) ácido clorídrico e ácido sulfuroso  

 

12. Dentre os ácidos HClO, HClO2, HClO3 e HClO4. Qual possui maior acidez? 

a) ácido clorico 
b) ácido cloroso 
c) ácido perclórico 
d) ácido hipocloroso 
e) ácido percloroso 
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13. Em algumas regiões do país não é raro encontrar ao mesmo tempo condições aeróbicas e anaeróbicas 

em partes diferentes de um mesmo lago, particularmente no verão, devido à ocorrência de um 

fenômeno conhecido como estratificação, ocasionado pela diferença de temperatura da água. As 

espécies químicas que estão presentes nas camadas diferenciadas do lago são mostradas na figura 

abaixo: 

 

 
 

Pode-se observar na figura que, nas condições aeróbicas, têm-se espécies oxidadas e, perto do fundo, 

têm-se as condições anaeróbicas e as espécies na forma mais reduzidas dos mesmos elementos.  

 
Sobre as propriedades ácidas e básicas das espécies presentes no lago, é correto afirmar que a espécie:  

a)  é uma base forte    

b)  é um ácido forte    

c)  é um óxido básico    

d)  é um hidrácido    

e)  é solúvel em água   

 

14.  O óxido nítrico, é um poluente nocivo que sai dos canos de escapamento de automóveis e caminhões. 

Na presença de água, o óxido nítrico forma, na atmosfera, ácidos responsáveis pelo fenômeno da 

chuva ácida. As equações a seguir mostram as reações.  

 

 
 

Levando-se em conta as propriedades dos ácidos formados e os efeitos produzidos por eles no meio 

ambiente, sabemos que  
a) a água da chuva tem seu pH aumentado na presença desses ácidos.    
b) os dois ácidos produzidos apresentam a mesma força de acidez.    
c) o ácido nitroso é um ácido forte e não consegue danificar estruturas metálicas.    
d) o ácido nítrico é um ácido forte e pode danificar estruturas metálicas.    

 

15. As figuras a seguir representam, de maneira simplificada, as soluções aquosas de três ácidos, HA, HB e 

HC, de mesmas concentrações. As moléculas de água não estão representadas. 

 

 
 



 

 
Q

u
í.

 

Considerando essas representações, foram feitas as seguintes afirmações sobre os ácidos: 
a) HB é um ácido mais fraco do que HA e HC. 

b) Uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução 

aquosa de mesma concentração de HC. 

c) Uma solução aquosa de HC deve apresentar pH menor do que uma solução aquosa de mesma 

concentração de HB. 

d) Uma solução aquosa de HA tem pH maior que uma solução de HC com o mesmo volume. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Um estudante de química interessado em analisar a chuva ácida e seus efeitos ouviu um dia que toda chuva 

é ácida, mesmo quando não há óxidos de nitrogênio e de enxofre na atmosfera. Comente o motivo pelo qual 

isso ocorre. 
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GABARITO 

 

Exercícios  
 

1. e 

Conversão
2 4

Conversão

1 1 1 14 2 2 4

Redução4 4

8 unidades

CO CH

C O O C H H H H

C 8e C

+ + + ++ − − −

+ − −

⎯⎯⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯⎯⎯→

+ ⎯⎯⎯⎯⎯→

   

 

2. a 

[A] Correta. 

2 1

2MgC
+ −

 

 

[B] Incorreta. O Nox do cloro nestes sais é de 1,−  segundo a regra, os halogênios quando em compostos 

binários apresenta carga 1.−  

 

[C] Incorreta. O sódio pertence ao 1º grupo da tabela periódica, portanto, ao grupo dos metais alcalinos. 

 

[D] Incorreta. Os sais que apresentam metais em suas fórmulas são formados, em sua maioria, por ligações 

iônicas.   

 

3. a 

[A] Correta. Óxidos ácidos ao reagirem com água formam ácidos, observe: 

3 2 2 3

1
2 2 2 2 42

2 2 2 3

SO H O H SO

SO O H O H SO

2NO H O HNO HNO

+ →

+ + →

+ → +

 

 

[B] Incorreta. O monóxido de carbono (CO),  por ser um óxido neutro, ao reagir com água, não formará 

um óxido ácido, somente o dióxido de carbono 2(CO )  por ser óxido ácido. 

 

[C] Incorreta. Óxidos ácidos são compostos formados por ametais, formando, portanto, ligações 

covalentes. 

 

[D] Incorreta. A proporção será 1:2: 

3 2 4 2SO 2NaOH Na SO H O+ → +  

[E] Incorreta. Os principais agentes causadores do efeito estufa são os óxidos ácidos como, por exemplo,

2CO ,  2NO  e 3NO .    

 

4. a 

A reação de combustão completa dos hidrocarbonetos formam dióxido de carbono (CO2) um óxido 

ácido e água, conforme a reação: 

x y 2 2 2C H O CO H O+ → +    

 

5. a 

ácidos sulfuroso H2SO3, sulfídrico H2S, sulfúrico H2SO4  e nítrico HNO3 

 

6. d 
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H2SO4 → ácido forte 

HF → ácido moderado 

H2CO3 → ácido fraco 

 

7. e 

Todos possuem apenas 2 hidrogênios ionizáveis 

 

8. b 

Teremos: 

 

2 2 3Fe O Fe O

0

+ →

3 (oxidação)+
 

( ) ( )3 2 3 26 6
alaranjado azul da Prússia

K Fe CN Fe O Fe Fe CN K O

+3

   + → +
   

3+ 3+ 3+

   

 

9. c 

2 6

1 1 1 1 1 1 1 1x

H SiF

H H Si F F F F F F

1 1 x 1 1 1 1 1 1 0

x 4

+ + − − − − − −+

+ + + − − − − − − =

= +

 

 

10. d 

O anidrido sulfuroso 2(SO )  e o dióxido de carbono 2(CO )  são óxidos ácidos, porém somente o anidrido 

sulfuroso é o principal responsável pelo fenômeno da chuva ácida. 

2 2 3

2 2 2 3

3 2 2 4

1
SO (g) O (g) SO (g)

2

SO (g) H O( ) H SO (aq)

SO (g) H O( ) H SO (aq)

+ →

+ →

+ →

   

 

11. c 

Quanto maior o grau de ionização de um ácido maior será a sua força. 

 

12. c 

A força de oxiácidos pode ser verificada pela subtração da quantidade de oxigênios pela quantidade de 

hidrogênios na fórmula molecular do ácido. Quanto maior o valor, mais forte será o ácido 

 

13. d 

O ácido sulfídrico é um hidrácido (não possui oxigênio em sua fórmula: H2S) 

 

14. d 

o ácido nítrico é um ácido forte e pode danificar estruturas metálicas. Como  a subtração número de 

oxigênios  número de hidrogênios do HNO3 nos resulta um número maior que 1, afirmamos ser este um 

ácido forte.    
 

15. b 

Uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução aquosa 

de mesma concentração de HC. Uma vez que, como podemos observar pela imagem, HA está mais 

ionizado do que HC. 

 

Questão Contexto  
O ar que respiramos é composto principalmente por nitrogênio, oxigênio gases nobres e dióxido de carbono. 

O CO2 ao reagir com a água presente na atmosfera da origem ao ácido carbônico, de fórmula H2CO3. 
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Introdução: funções e estratégias  
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RESUMO   
 

 

Já vimos, em algumas aulas de redação do Descomplica, a necessidade de apresentarmos uma 

estrutura dissertativa-argumentativa que divida as informações em introdução, desenvolvimento e conclusão. 

De certa forma, tudo é muito semelhante ao que você já ouviu 

retoma tudo e fecha a redação. Porém, veremos, aqui, algumas técnicas essenciais na construção desses 

parágrafos, de forma que aproveitemos cada linha, cada espaço, tentando convencer a Banca de correção. 

Nesta aula, passaremos pela introdução, o cartão de visitas do nosso texto. Vamos lá? 

 

O que é a introdução? 
 

 A introdução, como você já sabe, introduz a dissertação. Isso significa que, se estamos falando de 

um texto dissertativo-argumentativo, o primeiro parágrafo deve ser responsável por despertar interesse no 

leitor, falando sobre a temática e apresentar o que será defendido durante o texto. Se seu papel é convencer, 

não existe parágrafo melhor para mostrar a sua opinião global e interessar o leitor. 

 

 Na sua etimologia, o verbo introduzir deriva de introducere (intro = dentro; duce = levar), que 

significa levar para dentro. Se o foco do nosso texto é o convencimento de um leitor, já sabemos quem deve 

ser levado para dentro de que lugar, né? Despertando o interesse da Banca já no primeiro parágrafo, você 

-la, utilizamos 

duas funções.  

 

A primeira é a de inserir a proposta temática em determinado contexto. Na prática, vamos apresentar 

ao leitor o que nos faz pensar que essa situação é importante, ou seja, que informações nos fazem perceber 

a relevância da questão apresentada. 

 

 os limites da liberdade de expressão no mundo contemporâneo

poderemos iniciar o texto falando sobre os debates presidenciais de 2014, quando as ofensas dos próprios 

candidatos transformaram a internet e as ruas em um Fla x Flu. Podemos, também, utilizar a tragédia com os 

jornalistas do Charlie Hebdo, no início deste ano. Ou, ainda, falar sobre a questão do discurso de ódio 

implementado por grandes veículos midiáticos.  

 

 Se a primeira função já foi cumprida, podemos conhecer a segunda, também muito importante, 

afinal, como dissemos anteriormente, estamos falando de um texto dissertativo-argumentativo. Uma 

introdução que só contextualiza o tema não apresenta caráter argumentativo. Por isso, cabe ao parágrafo 

introdutório sugerir que caminho será seguido no texto. Isso quer dizer que você precisa mostrar em que 

ponto você quer chegar com a argumentação aprofundada no desenvolvimento. 

 valor da 

 

 

 A Campanha da Fraternidade, movimento realizado pela Igreja Católica desde 1962, busca trazer à 

Igreja e 

destaque dado pela campanha evidencia a necessidade de integrar a educação nessas transformações, 

relação que, apesar de fundamental, não é tão expressiva na atualidade. 

   

 Note que, como dissemos anteriormente, a introdução construída pode ser dividida em duas partes: 

a contextualização da proposta (de "A Campanha da Fraternidade" a "mudanças de que o mundo precisa") e 

direcionamento (de "Tal destaque" a "atualidade"). 
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Elaboração de uma tese 
 

 A melhor forma de cumprir a segunda função, de direcionamento, é elaborar uma linha de raciocínio. 

Para isso, podemos construir uma frase-tese. A tese é responsável por apresentar a opinião global do texto. 

Isso, de certa forma, já justifica a sua presença na introdução, que deve levar o leitor para dentro da redação. 

Se pudéssemos reduzir o texto a um único período, sobraria a sua essência, a sua ideia principal. Essa ideia é 

a tese. 

 Observe o parágrafo, sobre a redução da maioridade penal no Brasil: 

 

 Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da 

maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente 

associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se 

consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, 

estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. 

Para compreender - e superar - essa discussão, é importante analisar os fatores políticos, econômicos e 

sociais que sustentam a problemática no Brasil. 

 

 Note que não há um posicionamento bem definido. O texto apenas diz que, durante o 

desenvolvimento, analisaremos diversos fatores a fim de alcançarmos uma conclusão. Essa é uma 

apresentação perigosa, uma vez que, na introdução, não tem direcionamento, linha de raciocínio. Observe, 

agora, o mesmo parágrafo, com uma tese bem elaborada: 

 

 Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da 

maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente 

associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se 

consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, 

estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. 

Devemos, então, analisar os dois extremos para resolver esse impasse e encontrar a melhor forma de mostrar 

que diminuir a maioridade não é o caminho mais interessante. 

 

 Perceba que, nesse outro exemplo, já há um posicionamento: o autor defenderá a manutenção da 

idade penal. Dessa forma, fica mais fácil convencer o leitor, que, desde a introdução, já sabe o que será 

defendido pelo autor do texto. 

 

Tese analítica ou organizadora 
 

 Neste modelo, apresentamos, separadamente, os argumentos que serão desenvolvidos ao longo do 

texto. Se seu texto tem 3 parágrafos de desenvolvimento, sua tese precisa ter três partes. Se seu texto tem 2 

parágrafos de desenvolvimento, sua tese precisa ter duas partes. Isso significa que cada informação 

apresentada na tese precisa aparecer com desenrolar do texto. Veja: 

 

 Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade de a leitura 

ser um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luis Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como uma 

forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento da 

sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem a tinha como um hábito. Entretanto, nos dias de 
hoje, tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de incentivo por parte dos 
setores responsáveis por criá-lo (1) e do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na vida da 
população (2). 
 

 Note que há um posicionamento global no texto: o hábito da leitura perdeu seu espaço nos dias de 

hoje. Para fundamentar essa ideia, o autor apresenta, então, dois argumentos, em duas camadas da 

sociedade que, de alguma forma, têm responsabilidade na criação desse hábito: a escola (1) e o mercado (2). 

já citado algumas vezes. 

 

Tese sintética ou sugestiva 
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 Temos, aqui, um modelo de tese um pouco mais elaborado, mas que precisa de um bom 

planejamento de texto, de forma que o desenvolvimento dê conta dos argumentos apresentados. A tese com 

sugestão dos pontos de vista aparece quando, por meio de uma palavra ou expressão-chave, o autor sugere 

o seu posicionamento. Veja um exemplo já apresentado, sobre a redução da maioridade penal no Brasil.  

 

 Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da 

maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente 

associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se 

consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, 

estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. 

Nesse sentido, convém analisar dados que deixem de lado a emoção e levem em consideração a razão, 

necessária em uma decisão importante como essa. 

 

 É fácil perceber um posicionamento contrário à redução da maioridade penal. Porém, 

diferentemente do parágrafo anterior, o que foi apresentado agora não divide a tese em argumentos bem 

organizados. Ele deixa, apenas, o ponto de vista sugerido. 

 Podemos, também, sugerir um direcionamento por meio de uma pergunta retórica. Veja o parágrafo, 

sobre a livre manifestação de ideias e seus limites hoje. 

 

 A eleição presidencial de 1989 ficou marcada pelo fervoroso embate entre os candidatos Brizola e 

Maluf. As ofensas herdadas do período ditatorial permaneceram ao longo de todos os encontros e chegaram 

à boca do povo. 25 anos depois, nada foi diferente: os debates presidenciais mostraram o quanto as palavras 

podem definir posições, e, desta vez, não chegaram só à boca do povo, mas também aos dedos, às redes 

sociais. Diante da falta de respeito em qualquer assunto e local, é válido refletir: há mesmo limites na 

liberdade de expressão no mundo de hoje? 

 

 Note que há uma palavra que torna possível a sugestão do ponto de vista: mesmo. Se não houvesse 

o mesmo, a pergunta apresentada no fim do parágrafo seria apenas uma questão sem resposta, não 

configurando uma tese. A palavra colocada faz toda a diferença: mostra que, para o autor, não há limites, 

hoje, na liberdade de expressão.  

 

Estratégias de contextualização da proposta 
 

 Embora tendam ao infinito, há alguns modelos bem interessantes de contextualização do tema. De 

fato, qu

à cabeça, mas, na falta de algo mais concreto, vamos apresentar algumas que podem ajudar. 

 

Apresentação literal ou tradicional do tema 
 

Tema: Os efeitos do Marco Civil da Internet na liberdade de expressão e privacidade dos brasileiros. 

 

         Em 2014, foi aprovado o Marco Civil da Internet, lei que atua sobre as principais problemáticas 

existentes na rede, buscando uma navegação segura e produtiva por parte dos cidadãos. Dentre os objetivos 

da lei, a garantia de liberdade de expressão e de privacidade são os principais pontos. Entretanto, em uma 

sociedade de perda dos limites da livre manifestação de ideias e de crimes virtuais, é crucial perceber que 

tais resoluções propostas pelo Marco podem trazer consequências negativas para a Internet e seus usuários, 

como o agravamento de tais problemas já existentes na contemporaneidade. 

 

Apresentação histórica do tema 
 

Tema: Os limites da liberdade de expressão no mundo de hoje. 

 

 A eleição presidencial de 1989 ficou marcada pelo fervoroso embate entre os candidatos Brizola e 

Maluf. As ofensas herdadas do período ditatorial permaneceram ao longo de todos os encontros e chegaram 

à boca do povo. 25 anos depois, nada foi diferente: os debates presidenciais mostraram o quanto as palavras 

podem definir posições, e, desta vez, não chegaram só à boca do povo, mas também aos dedos, às redes 
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sociais. Diante da falta de respeito em qualquer assunto e local, é válido refletir: há mesmo limites na 

liberdade de expressão no mundo de hoje? 

 

Tema: O valor dos animais de estimação no século XXI. 

 

 Em 1978, na Bélgica, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, na qual é levantada 

uma diversidade de pontos que há muito tempo parecem não ter sido problema na vida em sociedade, 

confirmando o valor desses bichos para o indivíduo. Nos últimos tempos, porém, a mídia tem veiculado casos 

extremos de maus-tratos e até morte de animais, o que nos leva a uma discussão que precisa ser prioridade 

no coletivo: se esses seres são tão importantes, por que não cuidar e respeitar? 

 

Apresentação cultural 
 

Tema: O hábito da leitura. 

 

 Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade de a leitura 

ser um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luis Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como uma 

forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento da 

sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem a tinha como um hábito. Entretanto, nos dias de hoje, 

tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de incentivo por parte dos setores 

responsáveis por criá-lo e do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na vida da população. 

 

Apresentação jornalística 
 

Tema: A questão dos refugiados no mundo de hoje. 

 

 Uma imagem, recentemente, tomou conta das mídias do mundo inteiro: a de uma criança síria 

encontrada morta numa praia turca, como resultado de uma tentativa de sua família de fugir do país de 

origem, em conflito. Essa cena chocante representa uma situação trágica enfrentada por muitas pessoas que 

tentam fugir dos infernos na terra que seus países se tornaram por conta de guerras, ditaduras, embates 

religiosos. No entanto, se por um lado algumas nações se mostram dispostas a ajudar a resolver esse 

problema, outras, se esquivam da responsabilidade, causando um grande desequilíbrio. 

 

Dica: Uso da interdisciplinaridade 

 

 Em uma redação de vestibular que pede dos alunos certa informatividade e capacidade de conectar 

os diversos conhecimentos adquiridos ao longo do Ensino Médio, é fundamental o uso da 

interdisciplinaridade. Por isso, aproveite a sua Filosofia, a sua Sociologia, a História, Geografia, Química, 

Física, Biologia, Matemática e até o Português e faça boas conexões! Veja um exemplo interessante, no qual 

unimos redação e Literatura: 

 

sobrevivência humana, a fim de obter um direito universal inquestionável: a água. A escassez desse bem 

hídrico tornou-se um problema atemporal e aflige a sociedade contemporânea à medida que sua demanda 

e consumo aumentam. Assim, torna-se imprescindível alterar esse uso desregulado e combater a 

desigualdade na obtenção de tal recurso. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

Levando em consideração o parágrafo a seguir, responda: 

 

humanizadora da literatura considerando as suas três funções: a psicológica, a formativa de tipo educacional 

e a de conhecimento de mundo e de ser. Nesse sentido, ela é indispensável a quem quer que seja, pois 

contribui não somente com o enriquecimento intelectual e cultural, mas também desenvolve o senso crítico 

e amplia a visão de sociedade. 

 

1. Sobre qual tema a introdução fala? 

2. Que trecho apresenta a contextualização do tema? 

3. Que trecho mostra o posicionamento do texto? 

 

Leia o parágrafo a seguir e faça o que se pede nas questões 4 e 5. 

 

No ano de 2010 elegeu-se como líder maior da nação brasileira a presidenta Dilma Rousseff. A faixa 

presidencial que ela ostenta desde então, representa, simbolicamente, o empoderamento da mulher - algo 

impensável há décadas atrás. Com isso, o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir 

vergonhosa estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino. Analisar as causas dessa 

prática hedionda é o primeiro passo para reverter este triste quadro. 

 

4. Como você já deve imaginar, um bom parágrafo não vem, apenas, de uma utilização perfeita de suas 

estruturas, mas também de alguns outros fatores, como linguagem, vocabulário e, principalmente, a 

modalidade escrita. Nesse contexto, analise o parágrafo acima e identifique problemas que, em uma 

avaliação mais detalhada, possam prejudicar a nota do autor. 

 

5. Reconhecidos os erros, reescreva o parágrafo e dê a ele conteúdos que relacionem com a temática. 

 

Leia o parágrafo a seguir para as questões 6, 7 e 8:  

 

Estados Unidos já discutiam o tão perigoso bullying. Violentada pelo pai e negligenciada pela mãe, a menina 

de 16 anos, já com um filho, ainda precisava lidar com os duros deboches em sala de aula, alimentando o seu 

isolamento e, consequentemente, o distanciamento do aprendizado escolar. No Brasil, a realidade não é 

diferente; porém, a verdadeira preocupação só chegou às instituições de ensino em 2016, ano em que a 

prevenção e o combate à prática virou lei no país. Isso confirma que, diferentemente da situação norte-

americana, a luta aqui é recente e precisa ser valorizada, tanto no ambiente escolar quanto no familiar. 

 

6. Identifique, no parágrafo, a contextualização e a estratégia apresentadas pelo autor. 

7. Sabendo como se constrói uma tese, mostre que trecho define o posicionamento do texto e que 

estratégia foi utilizada na sua formulação. 

8. Que outra estratégia poderia ter sido utilizada nessa mesma temática? 

 

Analise o parágrafo para resolver as questões 9 a 10: 

 

prazer pela leitura e explorava sua inclinação imaginária ao projetar seus sonhos, temores e emoções para o 

mundo fictício. Assim como ocorre com Alonso, as crianças também usufruem da fantasia e, a partir dela, 

criam novas visões e questionamentos; neste contexto, a literatura contribui na construção da formação 

infantil. No entanto, um empecilho ao desenvolvimento dos pequenos é que nem sempre há o estímulo à 

leitura, ficando clara a necessidade de alterações. 

 

4. Sabendo que a introdução é exemplar, identifique elementos que a tornaram um parágrafo nota mil. 
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9. Identifique outras duas estratégias de contextualização que poderiam ser utilizadas em um tema sobre 

"a importância da literatura na formação da criança". 

10. Suponha que você, aluno, tenha decidido defender a ideia de que a literatura, hoje, tem sido muito 

valorizada nas escolas e, consequentemente, entre as crianças. Formule uma tese com esse 

posicionamento. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Texto 1 

Depois da II Guerra Mundial, a ONU (Organização das Nações Unidas) adotou a Declaração Universal dos 

Direitos 

 

O ideal foi reforçado em 1999, ano em que líderes budistas, protestantes, católicos, cristãos ortodoxos, 

judeus, muçulmanos e de várias outras religiões se reuniram para assinar o Apelo Espiritual de Genebra. O 

documento pedia aos líderes políticos e religiosos algo simples: a garantia de que a religião não fosse mais 

usada para justificar a violência. 

Passados muitos anos e outras muitas tentativas de garantir a liberdade religiosa, grande parte dos conflitos 

que hoje acontecem no mundo ainda envolvem crenças e doutrinas, que se misturam a uma complexa rede 

de fatores políticos, econômicos, raciais e étnicos. 

 

Disponível em: Super Interessante 

 

Texto 2 

 
 

 

Na introdução do texto dissertativo-argumentativo, um dos principais objetivos é o de contextualizar a 

proposta temática, apresentando ao leitor o contexto em que a discussão se insere, a fim de, em um segundo 

momento, criar um posicionamento a respeito desse tema.  

Levando em consideração essa ideia, crie um brainstorm, uma listagem de ideias, que dê conta de 

possíveis contextualizações sobre o tema do texto acima, que discute a intolerância religiosa no século XXI. 

Em seguida, escolha o mais interessante e chamativo e produza uma introdução, com seu ponto de vista 

sobre esse valor. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. O tema fala sobre o papel da literatura na nossa formação, hoje. 

 

2. De "Em 'A literatura'" até "e de ser". 

 

3. De "Nesse sentido" até "de sociedade".     

 

4. Há problemas de escolha vocabular (elegeu-se, em vez de foi eleita), redundância (há anos atrás), uso 

errado do pronome demonstrativo (este, em vez de esse) e outros. 

 

5. No ano de 2011, tomou posse como líder maior da nação brasileira a candidata Dilma Rousseff. A faixa 

presidencial que ela ostenta desde então representa, simbolicamente, o empoderamento da mulher - 

algo impensável décadas atrás. Contudo, o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir 

vergonhosa estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino. Analisar as causas dessa 

prática hedionda é o primeiro passo para reverter esse triste quadro. 

 

6. A contextualização termina em "lei no país" e tem como estratégia a utilização de um filme, sendo, 

portanto, reconhecida como cultural. 

 

7. A tese, a partir de "isso confirma", tem construção de maneira analítica, visto que apresenta, na sua 

formulação, os dois argumentos a serem defendidos no desenvolvimento: o que de (1) a escola e (2) a 

família têm papel na resolução do problema. 

 

8. O aluno poderia apresentar uma análise histórica da ideia de bullying nas escolas, comparando a sua 

presença nesse meio ontem e hoje. 

 

9. Além do cuidado gramatical, o parágrafo apresenta uma contextualização muito interessante, levando 

em consideração a história e os desafios de Dom Quixote, além de uma tese bem construída e clara. 

 

10. Dados sobre o hábito de leitura entre as crianças poderiam ser interessantes na contextualização. Além 

disso, o aluno poderia criar uma comparação entre a forma como a leitura é levada em consideração 

aqui, no Brasil, e fora do país (e os resultados disso). 

 

11. Um exemplo de tese seria: Percebe-se, então, que, já muito valorizada na escola e entre as crianças, a 

literatura só tem a acrescentar na vida daqueles que têm o hábito de conviver com ela. 

 

Questão Contexto  
Planejamento pessoal 
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Durkheim e Weber 
03 

ago 
 

RESUMO   
 

 

Émile Durkheim: 

Durkheim, tal como Comte, pensava que o homem é fortemente moldado pela sociedade em que 

ele vive (expressando-se de maneira técnica, ele diz que a consciência individual é sempre moldada e 

condiciona pela consciência coletiva, isto é, pela mentalidade média da sociedade, seu conjunto de valores 

e ideias dominantes) e que por isso o interesse do sociólogo deve voltar-se apenas para os padrões sociais. 

Por essas e outras, aliás, é que Durkheim é considerado um autor positivista e o mais famoso continuador da 

perspectiva comteana. De fato, não obstante criticar vários aspectos secundários do pensamento de Comte 

(em especial, a vagueza de suas ideias, a religião da humanidade e o projeto político positivista), Durkheim 

assumiu como suas as ideias-chaves do seu predecessor: a necessidade de um conhecimento social capaz 

de compreender as características da sociedade moderna, a crença na incapacidade da filosofia de cumprir 

esse papel, o projeto de construção de uma ciência da sociedade independente da filosofia, a ideia de que 

esta ciência deve tomar como modelo as ciências naturais e a tese de que o trabalho do sociólogo deve 

focar-se nos padrões sociais. 

 

 Do ponto de vista do método, como vimos, Durkheim considerava que o sociólogo deve, tal como 

o físico e o químico, buscar por padrões de regularidade, que, no caso dele, seriam os fatos sociais. Além 

disso, fortemente influenciado pelas ciências naturais - seu modelo de pensamento -, o sociólogo francês 

afirmava que as virtudes principais de um pesquisador social são a neutralidade e a objetividade. Na prática, 

isto significa que um sociólogo jamais deve permitir que os seus valores pessoais ou a sua visão de mundo 

interfiram no seu trabalho. Sua análise deve ser meramente descritiva, nunca avaliativa, concentrada apenas 

em compreender a sociedade que está pesquisando, não em julgá-la ou classificá-la. 

 

 Tal como Comte e todo os demais grandes nomes da sociologia, Émile Durkheim destacou-se pela 

explicação que desenvolveu para o origem da sociedade capitalista moderna. Diferente, porém, de seu 

predecessor, que via no surgimento da sociedade moderna a passagem de um estado metafísico, dominado 

por explicações filosóficas, para um estado positivo, dominado por explicações científicas, Durkheim via na 

passagem das sociedades tradicionais para a Modernidade acima de tudo uma mudança na solidariedade 

social, isto é, no mecanismo de coesão e unidade da sociedade. 

 De acordo com Durkheim, nas sociedades tradicionais, pré-modernas, anteriores ao capitalismo, a 

divisão social do trabalho, isto é, a especialização profissional era pequena. Isto ocasionava poucas diferenças 

entre os indivíduos e fazia da sociedade algo mais homogêneo. Assim, a coesão social era realizada e 

garantida através do compartilhamento de uma mesma visão de mundo, de um mesmo conjunto de ideias e 

valores dominantes. Foi o caso, por exemplo, da Idade Média ocidental, onde a fé católica era o eixo 

unificador da sociedade, e do Egito Antigo, onde a cosmovisão daquela sociedade é que unia todos os seus 

membros. Este modelo de coesão social é chamado por Durkheim de solidariedade mecânica. 

Nas sociedades modernas, por sua vez, o capitalismo promoveu uma enorme acentuação na divisão 

social do trabalho. Isso exacerbou a especialização profissional e, portanto, a individualidade. Por isso, a 

sociedade moderna é heterogênea, contando com grande diversidade de religiões e de visões de mundo no 

interior de um mesmo contexto social. Daí também porque, na Modernidade, o que une e congrega a 

sociedade não é o fato das pessoas partilharem uma mesma visão de mundo, mas sim o fato de elas serem 

mais interdependentes no mundo do trabalho. De fato, o aumento da especialização profissional, vigente no 

capitalismo, torna as pessoas mais interdependentes, uma vez que elas exercem funções mais específicas e, 

portanto, são mais difíceis de serem substituídas no mundo do trabalho. A consequência disso é que a 

sociedade capitalista não precisa do compartilhamento de uma mesma visão de mundo para que os 

indivíduos vivam coesos nela: o que os une são os laços de interdependência econômica. É o que Durkheim 

chamava de solidariedade orgânica. 

Max Weber: 

 

Max Weber (1864  1920) foi um sociólogo, economista e historiador alemão, um dos fundadores da 

Sociologia, juntamente com os outros dois sociólogos clássicos, Émile Durkheim (1858  1917) e Karl Marx 

(1818  1883).  Diferentemente de Durkheim, que defendia o método comparativo, e do materialismo dialético 
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de Marx, Weber desenvolveu um método de análise sociológica que ficou conhecido como método 

compreensivo, que se tornou a segunda vertente do método sociológico, tendo surgido na Alemanha.  

Weber defende que os fenômenos sociais exigem a formulação de um método próprio, distinto 

daquele utilizado pelas Ciências Naturais. Enquanto as Ciências da Natureza explicam os fenômenos a partir 

da regularidade que apresentam, as Ciências Sociais devem compreender as manifestações que ocorrem 

dentro de uma sociedade. Isso só é possível, segundo Weber, através da análise dos sentidos atribuídos pelos 

indivíduos à sua vida e à sua maneira de agir no âmbito da cultura da qual faz parte.    

Isso significa uma grande mudança em relação ao método de Durkheim que, em As Regras do 

pensamento sociológico (1895), defende um predomínio da sociedade em relação ao indivíduo, ou seja, que 

os fatos sociais existem independente da vontade dos indivíduos, além de serem gerais e coercitivos. Já para 

Weber, cada fenômeno social tem uma particularidade que deve ser levada em conta pela análise 

sociológica, que deve tornar compreensível e tentar interpretar as intenções e sentidos das ações dos 

indivíduos dentro de uma certa cultura.  

Segundo Weber, a única coisa que pode ser, de fato, observada dentro de uma sociedade são os 

indivíduos, a maneira como agem e como eles compreendem suas próprias ações. A sociologia tem como 

tarefa fazer a descrição desses comportamentos, assim como interpretá-los. A unidade mínima da análise 

sociológica, portanto, são os indivíduos, e eles praticam ações sociais que estão baseadas na tradição, nos 

afetos ou na razão, o que nos remete a tese de Weber de que há quatro tipos fundamentais de ações sociais 

que explicam as causas dos fenômenos que observamos nas sociedades, são elas: ações tradicionais, ações 

afetivas, ações racionais orientadas para valores e ações racionais orientadas a fins. 

As ações tradicionais são aquelas ações que se fundamentadas em hábitos ou costumes da tradição. 

trata-se de uma ação social baseada no hábito, independentemente, por exemplo, de ser ou não, 

efetivamente, um bom dia. Trata-se de uma forma de agir consolidada através do costume. Já as ações 

afetivas são aquelas motivadas pelo estado emocional do indivíduo e não por conta da busca por atingir 

qualquer fim.  Por exemplo: Sair correndo ao receber uma ótima notícia.   

As ações racionais orientadas a valores são ações que se fundamentam nos valores dos indivíduos 

que as praticam, ou seja, é quando os indivíduos agem levando em conta os seus princípios, 

independentemente das consequências que essas ações possam ter. Não é o fim que orienta ação, mas sim 

bonita ou dá um drible em seu adversário, apenas pela beleza da jogada. Ou quando uma categoria faz uma 

manifestação para cobrar melhores condições de trabalho, mesmo sabendo que pode acabar sofrendo 

represália. 

Por fim, temos as ações racionais orientadas a fins, que são aquelas ações que praticamos por 

fazermos um cálculo racional para que possamos alcançar um certo fim que desejamos. Por exemplo: Se 

desejo me tornar um músico, devo estabelecer os meios através dos quais posso atingir o meu objetivo, a 

minha finalidade, que no caso é ser músico.  Assim como no caso dos que buscam ser aprovados para um 

curso de nível superior, eles devem organizar suas ações no intuito de atingir aquele objetivo.  Qual será a 

melhor alternativa para atingir o meu objetivo? Quando fazemos essa pergunta e orientamos nossas ações 

de maneira racional a fim de atingir um objetivo, estamos praticando ações racionais orientadas a fins.  

 

EXERCÍCIOS  
 

1. A Sociologia, tradicionalmente, é a ciência que estuda a sociedade. Expressão abstrata, visto que não 

há uma definição precisa. Mas, a literatura indica que toda sociedade deriva de grupos sociais, 

1) existem relações específicas entre 

indivíduos que o compreendem e (2) cada indivíduo tem consciência do próprio grupo e de seus 

 
OUTHWAITE, William; BOTTOMORE, Tom (editores). Dicionário do pensamento social do século XX. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1996. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 2008. 

Um exemplo de grupo social é (são) 

a) multidão em um domingo na praia.    

b) pessoas em uma fila de cinema.    

c) alunos em uma sala de aula.    

d) jovens em festival de música.    

e) indivíduos lendo jornal.    
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2. O sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), em sua obra As Regras do Método Sociológico, 

ocupou-se em estabelecer o objeto de estudo da sociologia. Entre as constatações de Durkheim, está 

a de que o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma sociedade. Nessa 

obra, Durkheim elabora um tratamento científico dos fatos sociais e cria uma base para a sociologia no 

interior de um conjunto coeso de disciplinas sociais, visando fornecer uma base racional e sistemática 

da sociedade civil. 

 

Sobre o significado do fato social para Durkheim, é correto afirmar que 

a) os fenômenos sociais, embora obviamente inexistentes sem os seres humanos, residem nos seres 

humanos como indivíduos, ou seja, os fatos sociais são os estados mentais ou emoções dos 

indivíduos.    

b) os fatos sociais, parecem, aos indivíduos, uma realidade que pode ser evitada, de maneira que se 

apresenta dependente de sua vontade. Nesse sentido, desobedecer a uma norma social não 

conduz o indivíduo a sanções punitivas.    

c) a proposição fundamental do método de Durkheim é a de que os fatos sociais devem ser tratados 

como coisas, ou seja, como objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de forma 

natural, mas através da observação e da experimentação.    

d) Durkheim considera os fatos sociais como coisas materiais. Pode-se afirmar, portanto, que todo 

objeto de ciência é uma coisa material e deve ser abordado a partir do princípio de que o seu 

estudo deve ser abordado sem ignorar completamente o que são.    

e) os fatos sociais são semelhantes aos fatos psíquicos, pois apresentam um substrato semelhante e 

evoluem no mesmo meio, de maneira que dependem das mesmas condições.     

 

3. A Sociologia surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise social na Europa. Émile 

Durkheim não deixou de ser influenciado por esse contexto. Nesse sentido, um dos seus objetivos era 

fazer da Sociologia uma disciplina científica capaz de criar respostas aos desafios enfrentados pela 

sociedade moderna. 

Entre os desafios, colocava-se a crescente contradição entre capital e trabalho, entendida pelo autor 

como um exemplo dos efeitos de um estado de anomia, caracterizado 

a) pela excessiva regulamentação estatal sobre as atividades econômicas.    

b) pela intensificação dos laços de solidariedade mecânica no interior das corporações.    

c) pela ausência de instituições capazes de exercerem um poder moral sobre os indivíduos.    

d) pelo aprofundamento da desigualdade econômica.    

   

4. Em 1987, a então Primeira-Ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, deu uma declaração durante 

uma entrevista que resumia, em 

 

O governo de Thatcher ficaria conhecido como um dos precursores do chamado Estado neoliberal, 

que enfatizava, entre outros ideais, o individualismo. Assim, esta concepção de governo contradiz os 

fundamentos da Sociologia de Durkheim, segundo o qual a sociedade poderia ser identificada 

a) como a soma de indivíduos que definem seus valores em comum, unindo-se por laços de 

solidariedade voluntária.    

b) a partir da existência de um contrato social que dá origem ao Estado e à sociedade civil.    

c) como o resultado da ação da classe dominante, capaz de reunir e controlar as massas.    

d) pela síntese de ações e sentimentos individuais que originam uma vida psíquica sui generis.    

 

5. Solidariedade orgânica solidariedade mecânica

Émile Durkheim (1858-1917) para explicar a 'coesão social' em diferentes tipos de sociedade. De acordo 

com as teses desse estudioso, nas sociedades ocidentais modernas, prevalece a 'solidariedade 

orgânica', onde os indivíduos se percebem diferentes embora dependentes uns dos outros. A lógica 

do mercado capitalista, entretanto, baseada na competição individualista em busca do lucro, pode 

corromper os vínculos de solidariedade que asseguram a coesão social e conduzir a uma situação de 

'anomia'. 
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indica 

a) a necessidade de todos demonstrarem solidariedade com os mais necessitados.    

b) uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um senso moral superior devem se colocar 

como líderes dos grupos dos quais fazem parte.    

c) a condição na qual os indivíduos não se identificam como membros de um grupo que compartilha 

as mesmas regras e normas e têm dificuldades para distinguir, por exemplo, o certo do errado e o 

justo do injusto.    

d) o consumismo exacerbado das novas gerações, representado pelo aumento do número de 

shopping centers nas cidades.    

e) a solidariedade que as pessoas demonstram quando entoam cantos nacionalistas e patrióticos em 

manifestações públicas como os jogos das seleções nacionais de futebol.    

  

6. Coube a Émile Durkheim (1858-1917) a institucionalização da Sociologia como disciplina acadêmica. 

Para o sociólogo clássico francês, a sociedade moderna implica uma diferenciação substancial de 

funções e ocupações profissionais. Sobre as análises desse autor, é CORRETO afirmar: 

a) O problema social é estritamente econômico e depende de vontades individuais.    

b) O desenvolvimento da sociedade moderna deve passar por um processo de ruptura social e 

permanente anomia.    

c) A questão social é também um problema de moralização e organização consciente da vida 

econômica.    

d) Para Durkheim, na sociedade moderna não há possibilidades de desenvolvimento das 

coletividades, por necessitar de novos pactos políticos dos governantes. 

 

7. Sobre a sociologia compreensiva de Max Weber, assinale o que for correto. 

(01) Segundo essa perspectiva sociológica, a ordem social impõe-se aos indivíduos como força exterior 

e coercitiva, submetendo, assim, as vontades desses indivíduos aos padrões sociais estabelecidos. 

(02) A ação social é entendida como um comportamento dotado de sentido subjetivamente visado e 

orientado para o comportamento de outros atores. 

(04) O sociólogo tem como tarefa fundamental a identificação e a compreensão causal dos sentidos e 

das motivações que orientam os indivíduos em suas ações sociais. 

(08) O que garante a cientificidade da análise sociológica é o recurso à objetividade pura dos fatos. 

(16) As instituições sociais são definidas como resultados de relações sociais estáveis e duráveis, 

passíveis de serem alteradas a partir de transformações nos sentidos atribuídos pelos indivíduos às 

suas ações. 

SOMA: (   ) 

 

8. 
compreender essa ação, a reconstrução do motivo é fundamental, porque, da sua perspectiva, ele 

figura como a causa da ação. Numerosas distinções podem ser estabelecidas e Weber realmente o faz. 

No entanto, apenas interessa assinalar que, quando se fala de sentido na sua acepção mais importante 

para a análise, não se está cogitando da gênese da ação, mas sim daquilo para o que ela aponta, para 

o objetivo visado ne  
COHN, Gabriel (Org.). Max Weber: sociologia. São Paulo: Ática, 1979.  

 

A categoria weberiana que melhor explica o texto em evidência está explicitada em  

a) A ação social possui um sentido que orienta a conduta dos atores sociais.  

b) A luta de classes tem sentido porque é o que move a história dos homens.  

c) Os fatos sociais não são coisas, e sim acontecimentos que precisam ser analisados.  

d) O tipo ideal é uma construção teórica abstrata que permite a análise de casos particulares.  

e) O sociólogo deve investigar o sentido das ações que não são orientadas pelas ações de outros. 

 

 

 

 

9. Os documentos de identificação individual podem ser analisados sob a perspectiva dos estudos 

weberianos a respeito da sociedade moderna. 
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Sobre essa análise, assinale a alternativa correta. 

a) A ação racional com relação a valores é o tipo conceitual que explica o uso do CPF, uma vez que 

se refere às riquezas do indivíduo. 

b) A adoção de documentos de identificação pessoal corresponde aos interesses dos indivíduos pelo 

prestígio social. 

c) A identificação pelo CPF é um exemplo de imitação e de ação condicionada pelas massas, 

fenômenos comuns na sociedade moderna. 

d) CPF e documentos pessoais fortalecem o processo de desburocratização das estruturas racionais 

de dominação. 

e) O uso do CPF é uma ação dotada de sentido, isto é, compreensível pelos demais indivíduos 

envolvidos na situação. 

 

10. Leia o texto a seguir, escrito por Max Weber (1864-1920), que reflete sobre a relação entre ciência social 

e verdade: 

 

no espaço e no tempo, assim como esgotar integralmente o mínimo elemento do real. De um lado, 

nosso conhecimento não é uma reprodução do real, porque ele pode somente transpô-lo, reconstruí-

lo com a ajuda de conceitos, de outra parte, nenhum conceito e nem também a totalidade dos 

conceitos são perfeitamente adequados ao objeto ou ao mundo que eles se esforçam em explicar e 

compreender. Entre conceito e realidade existe um hiato intransponível. Disso resulta que todo 

conhecimento, inclusive a ciência, implica uma seleção, seguindo a orientação de nossa curiosidade 

e a significação  
(Traduzido de: FREUND, Julien. Max Weber. Paris: PUF, 1969. p. 33.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que, para Weber: 

a) A ciência social, por tratar de um objeto cujas causas são infinitas, ao invés de buscar compreendê-

lo, deve limitar-se a descrever sua aparência. 

b) A ciência social revela que a infinitude das variáveis envolvidas na geração dos fatos sociais permite 

a elaboração teórica totalizante a seu respeito. 

c) O conhecimento nas ciências sociais pode estabelecer parcialmente as conexões internas de um 

objeto, portanto, é limitado para abordá-lo em sua plenitude. 

d) Alguns fenômenos sociais podem ser analisados cientificamente na sua totalidade porque são 

menos complexos do que outros nas conexões internas de suas causas. 

e) O obstáculo para a ciência social estabelecer um conhecimento totalizante do objeto é o fato de 

desconsiderar contribuições de áreas como a biologia e a psicologia, que tratam dos eventos 

físicos e mentais. 

 

11. Para explicar os fenômenos sociais, Weber propôs um instrumento de análise que chamou de tipo 

ideal. Esse instrumento pode ser definido como: 
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I. uma construção do pensamento que permite identificar na realidade observada as manifestações 

dos fenômenos e compará-las. 

II. uma construção do pensamento que permite conceituar fenômenos e formações sociais. 

III. um modelo perfeito a ser buscado pelas formações sociais históricas e qualquer realidade 

observável. 

IV. um modelo que tem a ver com as espécies sociais de Durkheim, exemplos de sociedades 

observadas em diferentes graus de complexidade. 

V. uma construção teórica abstrata a partir de casos particulares analisados. 

 

a) I, II e V estão corretas. 

b) I, II e III estão corretas. 

c) II, III e V estão corretas. 

d) II, III e IV estão corretas. 

 

12. 
entra mesmo. Mas eu já posso dizer que tenho uma carreira, que tenho objetivos a serem alcançados. 

E quando você tem uma carreira profissional pela frente, metas a serem atingidas, você tem que exibir 

para o mundo o seu sucesso, mostrar para o mundo que você é capaz de vencer. Para ser vitoriosa, 

você tem que parecer vitoriosa. E o sucesso sempre vai estar refletido na sua beleza. A roupa que se 

us  

 

A mulher que escolhe a sua roupa segundo o sucesso que pretende alcançar está de acordo, 

predominantemente, com qual dos tipos de ação social? 

a) Ação tradicional. 

b) Ação afetiva. 

c) Ação racional referente a valores. 

d) Ação racional referente a fins. 

e) Ação convencional. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

maternidade. É como se ela rejeitasse a própria natureza, seu grande e único objetivo na vida. Como alguém 

seria capaz de tamanha crueldade? Por sorte, caminhamos para uma sociedade com mais abertura e 

alternativas para as mulheres, ainda bem. Isso quer dizer que nem todas serão mães, simplesmente. Essas 

pessoas se realizarão de outras formas, igualmente recompensadoras. Liberdade é uma coisa muito linda, 

né? 

Por enquanto, porém, elas ainda escutam uns absurdos por aí. O estereótipo da mãe que não tem filhos é 

tão prejudicial quanto o da mãe perfeita, que abre mão da própria vida para cuidar dos filhos. Isso não faz 

 
http://virgula.uol.com.br/comportamento/odeiam-criancas-5-mentiras-sobre-mulheres-que-nao-querem-ter-

filhos/#img=1&galleryId=1120107 

 

De acordo com seus conhecimento sobre Durkheim, diga como a reportagem acima pode ser relacionada 

ao fato social. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
1. c 

Os alunos em uma sala de aula tem uma ordem e um objetivo comum. Cada um conhece seus direitos e 

limites. As outras alternativas apresentam aglomerados de indivíduos sem ligações entre si. 

 

2. c 

É famosa a frase de Durkheim de que " os fatos sociais devem ser tratados como coisas" nessas 

perspectiva, Durkheim pretende garantir a objetividade da análise sociológica, considerando os 

fenômenos sociais como exteriores aos indivíduos e exercendo coerção sobre eles. 

 

3. c 

A anomia corresponde a um estado de desajuste social, em que os indivíduos perdem os laços de coesão 

social. Em outras palavras, pode-se dizer muito bem que nessa situação não há instituições que exerçam 

um poder moral efetivo sobre eles. 

 

4. d 

Segundo Durkheim, os indivíduos constituem seus laços de solidariedade a partir da consciência coletiva 

que possuem em comum uns com os outros. longe de ser uma mera soa de formas de pensamento, essa 

consciência coletiva possui características próprias, sendo, por isso, compreensível somente pela esfera 

social. 

 

5. c 

A anomia corresponde a um desajuste dos indivíduos em relação à sociedade, não mais compartilhando 

formas de pensar, agir, sentir que seriam próprias. Ainda que o consumismo exacerbado pudesse ser 

considerado anômico, a alternativa "D" não faz uma definição de anomia e, por isso, está incorreta. 

 

6. c 

A alternativa "c" é a única possível. O bom funcionamento da sociedade depende de sua coesão, que 

corresponde à adesão social a certos comportamentos morais e formas de pensar, agir e sentir. Sendo 

assim tudo que produz desordem é considerado algo prejudicial. à sociedade, inclusive o capitalismo 

selvagem. 

 

7. 22 (02+04+16).  

Para Weber, não é a sociedade quem constitui os indivíduos, mas os indivíduos que constituem a 

sociedade. Por sua vez, como o próprio trabalho sociológico é uma ação humana, o que envolve 

necessariamente valores subjetivos, uma objetividade completa nunca existirá, ainda que se deva buscar 

a maior objetividade possível.   

 

8. a 

Para Weber, o que diferencia a ação humana das ações de todos os outros seres, vivos ou não, é que ela 

sempre tem um sentido subjetivo, uma motivação. Cabe ao sociólogo investigar as ações sociais, isto é, 

as ações humanas que envolvem alguma relação ou expectativa de relação para com o outro. 

 

9. e 

O uso do CPF é um claro exemplo de ação social, isto é, de uma ação dotada de motivação (no caso, a 

identificação pessoal) e que está relacionada ao outro (por exemplo, a fim de se obter de um funcionário 

certa informação) 
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10. c 

Mais talvez do que qualquer dos outros grandes sociólogos, Weber tinha uma profunda consciência das 

limitações do conhecimento sociológico, como se evidencia no texto. Isso contudo não o levou a 

defender que a sociologia deveria ser um saber meramente descritivo. 

 

11. a 

sentido de não serem reais, não no de serem perfeitos. Do mesmo modo, os tipos ideais nada tem a ver 

com as espécies sociais de Durkheim, visto que estas eram tipologias de sociedades inteiras, enquanto 

os tipos ideais weberianas são tipologias de ações sociais de indivíduos. 

 

12. d 

Trata-se de um exemplo claríssimo de uma ação racional com relação a fins, que é a ação social utilitária, 

na qual se estabelece um determinado objetivo e se buscam os meios para realizá-lo do modo mais 

eficiente possível. 

 

 

Questão Contexto  
Todo fato social é exterior, coercitivo e coletivo. A maternidade muitas vezes é um fato social, pois a mulher 

 
 

 
 




