
2018 Semana   01
1   6    ____   2  0
jj     u    l

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a 
cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por 
escrito. Todos os direitos reservados.

Intensivo Enem 



 

 
B

io
. 

Bio. 
 

Professor: Rubens Oda 

Monitor: Julio Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
B

io
. 

Água, sais, glicídios e lipídios 
20  

jul 
 

 

RESUMO   
 

 

A água é uma molécula polar que possui propriedades químicas através das ligações de hidrogênio. Dentre 

elas estão: 
• Alto calor específico: permite que a molécula consiga transportar calor em processos como sudorese 

ou diurese, fazendo a regulação térmica. 

• Adesão e coesão: permite que a água se ligue a outras superfícies carregadas 

• Tensão superficial: permite que insetos caminhem sobre a água 

 
A partir destas propriedades, a água possui diferentes funções para os seres vivos como: 

• Participar da maioria das reações metabólicas 

• Atuar como Solvente universal 

• Participar no transporte de substâncias 

• Participar na regulação térmica 

• Participar da síntese de moléculas orgânicas (síntese por desidratação) e na quebra destas mesmas 

moléculas (hidrólise). 

 
A concentração de água varia no corpo de um indivíduo de acordo com: 

• Metabolismo: quanto mais metabólico um tecido é, mais água é necessária 

• Idade: quanto maior a idade, menos água o corpo precisa, pois o metabolismo diminui  

• Espécie: dependendo da espécie, podem ter maior ou menor quantidade de água 

 

 

Sais Minerais são substâncias diversas dissolvidas no plasma da célula ou mineralizados e importantes para o 

metabolismo celular. São eles: 
• Sódio e potássio: são importantes no equilíbrio hídrico da célula, propagação do impulso nervoso e 

controle da pressão arterial 

• Ferro: participa na composição da hemoglobina 

• Iodo: participa na composição dos hormônios T3 e T4 

• Cloro: importante para a fabricação do ácido clorídrico presente no estômago 

• Fosfato: participa na composição das membranas da célula, na formação ATP, na formação de DNA 

e RNA 

• Cálcio: participa na formação dos ossos e dentes, contração muscular e coagulação sanguínea.  

• Nitrato: fundamental para plantas e bactérias para a produção de DNA, RNA e proteínas  

 

Os glicídios ou carboidratos são compostos que tem a função de fornecer energia e compor estruturas. Elas 

são classificadas em função do tamanho em: 

 
• Monossacarídeos: são absorvidos diretamente pela célula. Todos seguem a fórmula Cn(H2O)n . Ex.: 

hexoses (frutose, glicose, galactose) e pentose (ribose e desoxirribose) 
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• Oligossacarídeos: junção de dois a seis monossacarídeos. Os mais importantes são os dissacarídeos.  

• Dissacarídeos: são formados através de uma ligação glicosídica entre dois monossacarídeos. Ex.: 

sacarose (frutose + glicose), maltose (glicose + glicose) e lactose (galactose + glicose) 

 
 

• Polisscarídeos: são a junção de muitos monossacarídeos e podem assumir função energética ou 

estrutural. Ex.: amido (reserva energética vegetal), glicogênio (reserva energética dos animais e dos 

fungos), celulose (parede celular das plantas), quitina (presente no exoesqueleto dos artrópodes e 

na parede celular dos fungos). 

 
 

Lipídeos ão moléculas orgânicas apolares que desempenham diversas funções em nosso corpo como reserva 

energética, isolante térmico, impermeabilizante, entre outras funções. Eles são classificados em: 

 
•  

• álcool. O beta-caroteno é um pigmento alaranjado e 

utilizado na síntese da vitamina A. 

• 

de ouvido. 

•  o fosfato hidrofílico e o lipídio como 

hidrofóbico 

• 

O colesterol é precursor de vitamina D, forma a bile e formam hormônios sexuais. 
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LDL x HDL 

 
(fonte: http://saudenacomida.com.br/10-alimentos-melhorar-o-colesterol-hdl/)  

São lipoproteínas, sendo: 

 
• 

dos vasos sanguíneos. Eles retiram o excesso de gordura do fígado para as células. É conhecido como 

 

• 

depositados nas artérias, removendo-o das artérias e transportando-o de volta ao fígado para ser 

eliminad  

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um ser humano pode ficar semanas sem ingerir alimentos, mas passar de três a cinco dias sem ingerir 

líquidos pode ser fatal. Os especialistas recomendam que se deve beber no mínimo 2,5 litros de água 

quando a pessoa faz exercícios intensos, essa ingestão pode até superar 6 litros, principalmente porque 

afirma a nutricionis  
Disponível em: Mundo Estranho / Saúde http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quais-sao-as-funcoes-da-agua-

nocorpo-humano. Adaptado. 

 

Sabe-se que a recomendação de hidratação diária para o corpo humano é de 2.550 ml de água, que 

podem ser abastecidos por meio da ingestão de alimentos (1.000 ml) e líquidos (1.200 ml) e de reações 

químicas internas (350 ml). A desidratação diária, em condições normais, é do mesmo montante. 

Assinale a alternativa que apresenta, em ordem decrescente, a perda de água no nosso organismo. 

a) Fezes, urina, suor e respiração. 

b) Suor, urina, fezes e respiração. 

c) Respiração, urina, fezes e suor. 

d) Suor, urina, fezes e respiração. 

e) Urina, suor, respiração e fezes. 

 

 

 

 



 

 
B

io
. 

2. A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual, dentre as 

características a seguir relacionadas, é uma propriedade da água de importância fundamental para os 

sistemas biológicos? 

a) Possui baixo calor específico, pois sua temperatura varia com muita facilidade. 

b) Suas moléculas são formadas por hidrogênios de disposição espacial linear. 

c) Seu ponto de ebulição é entre 0 e 100 °C. 

d) É um solvente limitado, pois não é capaz de se misturar com muitas substâncias. 

e) Possui alta capacidade térmica e é solvente de muitas substâncias. 

 

3. No Alasca, o salmão é capturado pelos ursos durante a desova. As partes do peixe não consumidas 

pelos ursos servem de alimento para outros animais e de fertilizante para as plantas. Já se observou 

que plantas ribeirinhas de regiões onde ursos se alimentam de salmão crescem três vezes mais do que 

plantas de outras áreas. Isso se deve ao fato de que as carcaças de peixes descartadas pelos ursos 

enriquecem o solo com um dos macronutrientes mais importantes para o crescimento das plantas. A 

que macronutriente o texto se refere?  

a) Ao ferro 

b) Ao zinco 

c) Ao cloro 

d) Ao nitrogênio 

e) Ao manganês 

 

4. Os sais minerais têm variadas funções celulares. O iodo, por exemplo, participa da constituição dos 

hormônios da glândula tireóide, situada junto aos primeiros anéis da traquéia, na região da garganta. 

A carência desse mineral resultou em problema de saúde pública, principalmente em relação ao bócio 

endêmico. Lei brasileira tornou obrigatória a adição de iodato de potássio ao sal de consumo humano, 

devido à elevada incidência de pessoas com bócio no país. 

 

Analise as assertivas e marque a(s) correta(s): 

I. A carência do iodo promove o crescimento da tireóide. 

II. O surgimento do bócio é decorrente do suprimento do iodo à dieta. 

III. Crianças que sofrem com a escassez de iodo apresentam retardo mental. 

IV. Uma alimentação deficiente em iodo acarreta a chamada anemia ferropriva. 

 

A alternativa CORRETA é: 

a) I e III 

b) II, III e IV 

c) II 

d) II e IV 

e) II e III 

 

5. A celulose é um carboidrato, um polissacarídeo de origem vegetal e com função estrutural. É um 

componente presente em todos os alimentos de origem vegetal. Os seres humanos não são capazes 

de digerir as fibras de celulose, porém elas são importantíssimas, pois:  

a) fornecem energia para o corpo.  

b) formam estruturas esqueléticas importantes.  

c) são fontes de vitaminas.  

d) facilitam a formação e a eliminação das fezes.  

e) são importantes para o crescimento. 

 

6. Os carboidratos, também conhecidos como glicídios ou açúcares, são as macromoléculas mais 

abundantes na natureza. As seguintes afirmativas se referem a alguns destes carboidratos.  

I. Os mais simples, chamados de monossacarídeos, podem ter de 3 a 7 átomos de carbono, e os mais 

conhecidos, glicose, frutose e galactose, têm 6.  

II. O amido e a celulose são polissacarídeos formados pelo mesmo número de moléculas de glicose, 

que se diferenciam pela presença de ramificações na estrutura do amido.  

III. A quitina é um importante polissacarídeo que constitui o exoesqueleto dos insetos e crustáceos.  

IV. A glicose é formada e armazenada nos tecidos vegetais através da fotossíntese.  
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As seguintes afirmativas estão corretas:  

a) I, II e IV  

b) I, III e IV  

c) I e III  

d) I e IV 

 

7. Os glicídios são tradicionalmente classificados em monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. 

Esse último grupo destaca-se por ser formado pela união de centenas de monossacarídeos. Entre as 

alternativas a seguir, marque aquela em que se encontra um exemplo de polissacarídeo. 

a) lactose. 

b) glicose. 

c) sacarose. 

d) frutose. 

e) celulose. 

 

8. A ingestão de alimentos muito gordurosos leva a um aumento no nível de colesterol no sangue, 

fazendo com que este seja considerado um vilão para a saúde das pessoas. No entanto, em quantidades 

adequadas, o colesterol é necessário ao organismo humano porque: 

a) Acelera a velocidade das reações biológicas. 

b) É um precursor dos hormônios insulina e glucagon. 

c) Constitui a principal fonte de energia celular. 

d) Faz parte da estrutura da membrana biológica de células. 

e) É o principal composto utilizado na fermentação 

 

9. As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e 

produção de ATP (trifosfato de adenosina) são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem 

uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Já a reserva de lipídeos pode durar 

um mês. O armazenamento de lipídeos é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros 

terem a característica de serem: 

a) isolantes elétricos. 

b) pouco biodegradáveis. 

c) saturados de hidrogênios. 

d) majoritariamente hidrofóbicos. 

e) componentes das membranas. 

 

10. Acredita-se que 75% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, como diabetes, câncer 

e complicações cardíacas (Diet, nutrition and the prevention of cronic diseases). A comida, sobretudo 

a industrializada, tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. A molécula de 

colesterol, considerada prejudicial em grandes quantidades, e as moléculas constituintes dos lipídios 

 

a) colesterol HDL; ácidos graxos insaturados. 

b) colesterol HDL; ácidos graxos saturados. 

c) colesterol HDL; ácidos graxos poli-insaturados. 

d) colesterol LDL; ácidos graxos saturados. 

e) colesterol LDL; ácidos graxos linoleico e oleico. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 

1. e 

Perdemos muita água pela urina, já que todos nossos excretas estão diluídos em água. Depois, a perda 

de água pelo suor ocorre para ajudar a controlar a temperatura corporal. Durante a respiração, temos a 

perda de água em menor quantidade e por fim, nas fezes teremos a menor perda de água. 

 

2. e 

A temperatura da água não varia com facilidade, o que permite uma alta capacidade térmica por seu alto 

calor específico, além de ser considerada um solvente universal. 

 

3. d 

Durante a decomposição da matéria orgânica, é liberado nitrogênio em grande quantidade. Esse 

nitrogênio proveniente dos salmões mortos auxilia na nutrição das plantas. 

 

4. d 

Durante a decomposição da matéria orgânica, é liberado nitrogênio em grande quantidade. Esse 

nitrogênio proveniente dos salmões mortos auxilia na nutrição das plantas. 

 

5. d 

A celulose é rica em fibras, e por não ser digerida, auxilia na formação do bolo fecal, facilitando a 

eliminação das fezes. 

 

6. c 

As afirmativas I e III estão corretas. II está incorreta pois a diferença entre estas moléculas são que no 

amido temos ligações tipo alfa e em forma de hélice, e na celulose temos ligações tipo beta e forma 

linear. IV está incorreto pois a glicose fica armazenada na forma de amido nos vegetais. 

 

7. e 

A sacarose (glicose + frutose) e a lactose (glicose + galactose) são dissacarídeos. 

 

8. d 

O colesterol participa da formação da membrana celular dos animais. 

 

9. d 

Por serem hidrofóbicos, os lipídios não se dissolvem nem são excretados com facilidade. 

 

10. e 

O LDL é o colesterol ruim, que pode se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo. 

Já os ácidos mono e poli-insaturados são considerados bons para a saúde (ex.: olho de soja, azeite de 

oliva). 
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Relações alimentares 
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RESUMO   
 

 

Cadeia alimentar é a transferência de matéria e energia entre organismos em um ecossistema, onde o 

organismo é alimento de apenas um outro ser vivo. 
·         Produtor: Primeiro Nível Trófico à Autotróficos 
·         Consumidor Primário: Segundo nível trófico à herbívoros 
·         Consumidor Secundário: Terceiro nível trófico à carnívoros 
Nível trófico é o nível que o organismo ocupa na cadeia alimentar, e indica o nível de nutrição. 

 
A Teia Alimentar é o conjunto de cadeias alimentares, e um organismo pode ser alimento para mais de um 

outro ser vivo, fazendo com que um mesmo indivíduo possa ocupar mais de um nível trófico. 
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·         Animais que ocupam mais de um nível trófico à Onívoros 
Tanto nas cadeias quanto nas teias, a matéria obedece a um ciclo, onde pode ser transformada em matéria 

orgânica nos seres vivos através da fotossíntese, onde estará presente posteriormente em toda a cadeia 

trófica. Os decompositores são os responsáveis por transformar a matéria orgânica existente em matéria 

inorgânica, reiniciando assim o ciclo. 

 
 

 

Já o fluxo de energia sempre seguirá um fluxo unidirecional, pois parte da energia é perdida ao longo da 

cadeia trófica. 

 

 
 
As cadeias alimentares podem ser representadas em pirâmides ecológicas, e elas podem ser de número, de 

biomassa ou de energia. 
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Quando há um acúmulo de materiais não biodegradáveis ao longo de uma cadeia ou teia alimentar, temos a 

magnificação trófica. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos diminutos que têm hábitos muito 

peculiares: suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a 

figura. A forma adulta se alimenta de pólen e de açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros 

de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle 

biológico de pragas agrícolas. 

 
A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? 

a) Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora. 

b) Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. 

c) Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta. 

d) Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético da cadeia. 

e) Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte. 

 

2. Os personagens da figura estão representando situação hipotética de cadeia alimentar. 

 
A figura representa um exemplo de cadeia alimentar 
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Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que 

conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, 

servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de: 

a) produtor e consumidor primário. 

b) consumidor primário e consumidor secundário. 

c) consumidor secundário e consumidor terciário. 

d) consumidor terciário e produtor. 

e) consumidor secundário e consumidor primário. 

 

3. A pirâmide de biomassa é uma representação gráfica da quantidade de matéria orgânica acumulada 

nos diferentes níveis tróficos. Na figura abaixo, podemos observar duas dessas pirâmides. 

 
Assinale a alternativa correta: 

a) A pirâmide representada pela letra A é de um ambiente aquático (exemplo: oceano ou lago). 

b) A pirâmide representada pela letra B não é uma configuração possível para representação da 

variação da biomassa nos níveis tróficos. 

c) A pirâmide representada pela letra B é de um ambiente terrestre (exemplo: floresta ou savana). 

d) A pirâmide representada pela letra B é de ambiente aquático (exemplo: oceano ou lago). 

e) Observando-se as pirâmides, podemos concluir que os indivíduos do segundo nível trófico 

apresentam maior biomassa. 

 

4. A Figura 3 é um exemplo divertido de uma cadeia alimentar. Esta, no entanto, não retrata todas as 

complexas redes alimentares em um ecossistema, que são mais bem representadas pelas teias 

alimentares. 

 
Fonte: http://1bp.blogspot.com/_mrJBJmeCvOI/. Acessado em: 30/09/2014. 
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Considerando todas as possibilidades de uma teia alimentar, certamente o primeiro peixinho da figura 

não poderia nunca ser considerado como:  

a) onívoro.  

b) produtor.  

c) consumidor secundário.  

d) consumidor primário.  

e) consumidor terciário. 

 

5. A figura representa um dos modelos de um sistema de interações entre seres vivos. Ela apresenta duas 

propriedades, P1 e P2, que interagem em I, para afetar uma terceira propriedade, P3, quando o sistema 

é alimentado por uma fonte de energia, E. Essa figura pode simular um sistema de campo em que P1 

representa as plantas verdes; P2 um animal herbívoro e P3, um animal onívoro. 

 
Modelo de um sistema de interações entre seres vivos 

A função interativa I representa a proporção de  

a) herbivoria entre P1 e P2.  

b) polinização entre P1 e P2.  

c) P3 utilizada na alimentação de P1 e P2.  

d) P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3.  

e) Energia de P1 e de P2 que saem do sistema. 

 

6. O esquema abaixo ilustra uma teia alimentar composta por várias cadeias alimentares entre organismos 

de uma comunidade. 

 
Com relação aos seus componentes e seus respectivos níveis tróficos nas cadeias alimentares 

distintas dessa teia alimentar, é correto afirmar que: 

a) A cobra poderá ser consumidor secundário ou terciário. 

b) O pardal, em qualquer cadeia alimentar, será um consumidor primário. 

c) A coruja é um consumidor quaternário em qualquer cadeia alimentar. 

d) O gavião, quando se alimentar do pardal, será um consumidor quaternário. 
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7. O DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano) é um eficiente matador de insetos. Introduzido em grande escala 

durante a segunda guerra mundial, foi muito utilizado na agricultura brasileira para o controle de 

insetos considerados como pragas. O DDT é um inseticida sintético que conserva sua atividade química 

por muito tempo, ao invés de se decompor com facilidade. Por esse motivo, é um inseticida 

persistente, conforme demonstra a figura abaixo: 

 
Conforme o texto e a figura, assinale a alternativa correta: 

a) Na cadeia alimentar representada pela figura, os consumidores sustentam os produtores. 

b) O padrão de acumulação do DDT é diferente do fluxo de energia em uma cadeia alimentar. A 

energia é armazenada, e não transmitida de um nível trófico para outro. 

c) A concentração do DDT tende a aumentar no sentido dos produtores para os consumidores. Entre 

os consumidores, o acúmulo de DDT tende a ser maior em consumidores terciários do que em 

secundários. 

d) A figura demonstra que a concentração de DDT diminui ao longo da cadeia, reduzindo sua 

concentração de modo que, nas plantas, atinge níveis muito baixos. 

e) As plantas deveriam ocupar o topo da figura, enquanto os carnívoros ocupariam os níveis mais 

baixos da pirâmide. 

 

8. Um agricultor, desprezando as orientações de um tecnólogo em agronegócio, resolveu aplicar um 

pesticida em alta concentração em sua plantação, com a intenção de eliminar totalmente uma 

população de gafanhotos que vinha atacando sua lavoura. Considere que outras espécies também 

ocorrem nessa região e que essas interagem de acordo com a teia alimentar apresentada. 

 
Espera-se que, com a remoção dos gafanhotos, ao longo do tempo, 

a) Não ocorra qualquer impacto sobre a população de roedores. 

b) Nenhuma das populações de consumidores terciários seja afetada. 

c) Somente as populações de consumidores secundários sejam afetadas. 

d) Ocorra uma diminuição no número de indivíduos na população de cobras. 

e) Somente os produtores sejam afetados, com um aumento no número de indivíduos. 
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9. A teia alimentar mostrada abaixo apresenta as relações entre os diversos tipos de organismos. Sobre 

isso, é incorreto afirmar: 

 
 

a) Existe apenas um representante dos organismos produtores.  

b) Apenas dois organismos representados na teia podem ser considerados como consumidor 

secundário e terciário ao mesmo tempo.  

c) Fungos e bactérias representam os decompositores.  

d) Na teia, os consumidores primários estão representados por dois organismos.  

e) Existe apenas um consumidor estritamente secundário. 

 

10. Considere dois ecossistemas, um terrestre e outro marinho. Em cada um deles, é possível identificar o 

nível trófico em que se encontra a maior quantidade de biomassa por unidade de área, em um 

determinado período. Para o ecossistema terrestre e para o marinho, esses níveis tróficos 

correspondem, respectivamente, a:  

 

b) consumidores primá  

 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 
Ao observar essa tirinha, vemos a representação de uma cadeia alimentar, porém ela está incompleta. Diga 

qual elemento está faltando e se em um ambiente natural, ele também poderia estar ausente. 

consegue pensar em uma situação que não seja melhor estar nessa posição? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

Como a lagarta é herbívoro, ou seja, um consumidor primário, o parasitoide então ocupará a função de 

consumidor secundário. 

 

2. c  

o tigre ao se alimentar do homem, e este homem se alimentando de plantas, este ocupa a função de 

consumidor secundário, enquanto que os abutres serão então o consumidor terciário. 

 

3. d  

a pirâmide B pode apresentar invertida em ambientes aquáticos devido  a alta taxa reprodutiva dos 

produtores. 

 

4. b 

O primeiro peixinho nunca poderá ser um produtor, pois ele é heterótrofo e não realiza fotossíntese. 

 

5. d  

as setas indicam quem se alimenta do outro, ou seja, as setas de P1 e P2 vão para P3, indicando que P3 

se alimenta de ambos. 

 

6. a  

a cobra ao se alimentar so sapo será consumidor terciário e ao se alimentar do pardal será consumidor 

secundário. 

 

7. c  

o DDT como não é biodegradável, ele tende a acumular ao longo da cadeia alimentar, sendo mais 

abundantes nos consumidores que estarão no topo da cadeia 

 

8. d 

com a diminuição do número de gafanhotos, haverá uma diminuição do número de sapos e 

posteriormente a diminuição do número de cobras que se alimentam destes sapos.  

 

9. e 

a galinha e a cobra são consumidores estritamente secundários, fazendo com que esta afirmativa 

estivesse falsa 

 

10. c 

No ecossistema terrestre a maior biomassa está nos vegetais que ocupam o nível trófico dos produtores. 

Já no ecossistema marinho a maior biomassa encontra-se no nível trófico ocupado pelos consumidores 

primários (zooplâncton). 

 

Questão Contexto  
 

Na tirinha faltam os produtores, que são essenciais e obrigatórios para que haja uma cadeia alimentar, já que 

eles fixam a matéria orgânica e a energia. 

O jacaré está em uma posição de topo de cadeia. Uma situação que é desvantajoso estar nessa posição é 

quando se está em um ambiente poluído, já que na magnificação trófica, o último nível trófico é o que mais 

acumula compostos não biodegradáveis, e sofre mais com isso. 
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Introdução à filosofia 
20 

jul 
 

 

RESUMO   
 

 

Introdução à Filosofia: A passagem do mito ao logos 

 

 
 

A mitologia grega consiste na forma mais antiga de crença do homem ocidental, através da qual os 

gregos buscavam explicar a realidade através de entes sobrenaturais e figuras mitológicas. Nesse sentido, 

podemos dizer que a mitologia surge, na Grécia Antiga, a partir do espanto do ser humano com o mundo, 

ou seja, a partir do estranhamento com tudo aquilo que o rodeava e que, naquele momento, ainda não 

possuía uma explicação racional.  A mitologia era narrada em forma de poesia e era cantada nas ruas pelos 

poetas, dentre os quais o mais famoso foi Homero, que teria vivido por volta do século IX A.C. Assim, a 

mitologia era passada de geração para geração através dos poetas, o que garantia a divulgação e manutenção 

dos valores, hábitos, crenças e crenças do povo grego. 

Num dado momento da cultura grega, as explicações mitológicas tornam-se insuficientes e o homem 

sente a necessidade de buscar respostas mais racionais para as questões que o afligiam.  Diversas 

transformações no âmbito da cultura grega contribuíram para o surgimento do pensamento filosófico, tais 

como: a redescoberta da escrita, o surgimento da moeda, a formulação da lei escrita, a consolidação da 

democracia, entre outras. A partir dessas transformações puderam surgir no século VI A.C os primeiros 

filósofos, que ficaram conhecidos como filósofos pré-socráticos. Esses primeiros pensadores se interessavam 

em descrever a natureza (physis) sem apelar para seres sobrenaturais e para figuras mitológicas.  Sua grande 

tarefa era explicar a natureza a partir de elementos naturais. 

A mitologia era tida como uma verdade absoluta, um conhecimento inquestionável no âmbito da 

cultura grega antiga.  Já a filosofia, enquanto tentativa de um pensamento mais racional, tem como 

fundamento o questionamento, a interrogação, a dúvida, a suspeita, o que provoca uma ruptura na cultura 

grega.  A passagem do mito para a filosofia não foi rápida, mas sim um lento processo de transformação, em 

que a mitologia deixa de ser entendida como uma verdade absoluta, possibilitando o surgimento de 

explicações mais racionais da realidade e da natureza.   

Enquanto a mitologia explicava a origem das coisas da natureza apelando para seres divinos.  Por 

exemplo: A origem dos mares era explicada a partir da existência do Deus Poseidon.  Já a filosofia buscará 

uma explicação da origem das coisas a partir da própria natureza. Uma das questões principais desses 

primeiros filósofos era a definição do princípio primeiro (arché) que rege toda a natureza (physis).  Alguns 

deles dirão que o princípio que rege a natureza é a água, outros dirão que é o fogo, outros dirão que é a 

conjugação de fogo, água, terra e ar, entre outras concepções.  O que é fundamental, entretanto, é a ruptura 

que esses filósofos provocam na medida em que se recusam a explicar a natureza a partir de seres 
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sobrenaturais para tentarem, ainda que de maneira precária, a formulação de um pensamento mais 

racional.  Assim, observamos a lenta passagem do pensamento mitológico para o pensamento filosófico. 

 

VEM QUE TEM MAIS... 

 

MAPA MENTAL 

  

Mitologia Filosofia 

• Explica as origens e a realidade a partir de alianças e 

desavenças entre divindades 

• Narrada em forma de poesia 

• Cosmogonias e teogonias 

• Mito 

• Crença 

• Explicação racional da realidade e da 

origem do mundo 

• Filosofia da Physis 

• início da ciência antiga 

• Cosmologias 

• Lógos 

• Arché - princípio originário 

• Razão 

  

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. O homem sempre buscou explicações sobre os aspectos essenciais da realidade que o cerca e sobre 

sua própria existência. Na Grécia antiga, antes de a filosofia surgir, essas explicações eram dadas pela 

mitologia e tinham, portanto, um forte caráter religioso. Historicamente, considera-se que a filosofia 

tem início com Tales de Mileto, em razão de ele ter  é a origem e a matriz de todas 

-se dizer que a frase de Tales tem caráter filosófico pelas seguintes 

razões: 

a) Porque destaca a importância da água para a vida; porque faz referência aos deuses como causa 

da realidade e, porque nela, embora apenas subentendido, está contido o  é 

  

b) Porque enuncia algo sobre a origem das coisas; porque o faz sem imagem e fabulação e porque 

tudo  

c) Porque narra uma lenda; porque narra essa lenda através de imagens e fabulação e porque nela, 

embora apenas subentendido, está contido o pe    

d) Porque enuncia uma verdade revelada por Deus; porque o faz através da imaginação e, porque 

 é a medida de todas 

 

e) Porque enuncia algo sobre a origem das coisas; porque o faz recorrendo a deuses e a imaginação 

e, porque nela, embora apenas subenten -te a ti 

 

 
 

2. Texto I 

Eis aqui, portanto, o princípio de quando se decidiu fazer o homem, e quando se buscou o que devia 

entrar na carne do homem. 

Havia alimentos de todos os tipos. Os animais ensinaram o caminho. E moendo então as espigas 

amarelas e as espigas brancas, Ixmucaná fez nove bebidas, e destas provieram a força do homem. Isto 

fizeram os progenitores, Tepeu e Gucumatz, assim chamados. 

A seguir decidiram sobre a criação e formação de nossa primeira mãe e pai. De milho amarelo e de 

milho branco foi feita sua carne; de massa de milho foram feitos seus braços e as pernas do homem. 

Unicamente massa de milho entrou na carne de nossos pais. 
(Adaptado: SUESS, P. Popol Vuh: Mito dos Quiché da Guatemala sobre sua origem do milho e a criação do mundo. In: A conquista 

espiritual da América Espanhola: 200 documentos  Século XVI. Petrópolis: Vozes, 1992, p. 32-33.) 

 



 

 
F

il
. 

Texto II 

"Se você é o que você come, e consome comida industrializada, você é milho", escreveu Michael 

Pollan no livro O Dilema do Onívoro, lançado este ano no Brasil. Ele estima que 25% da comida 

industrializada nos EUA contenha milho de alguma forma: do refrigerante, passando pelo ketchup, 

até as batatas fritas de uma importante cadeia de fast food  isso se não contarmos vacas e galinhas 

que são alimentadas quase exclusivamente com o grão. O milho foi escolhido como bola da vez 

devido ao seu baixo preço de mercado e também porque os EUA produzem mais da metade do milho 

distribuído no mundo. 
(Adaptado: BURGOS, P. Show do milhão: milho na comida agora vira combustível. Super Interessante. Edição 247. 15 dez. 

2007, p. 33.) 

  

Com base nos textos I e II e nos conhecimentos sobre as relações entre organização social e mito, é 

correto afirmar. 

a) Os deuses maias criaram os homens dotados de livre arbítrio para, a partir dos princípios da razão 

e da liberdade, ordenarem igualitariamente a sociedade. 

b) A exemplo das narrativas que predominavam no período homérico da Grécia antiga, os mitos 

expressam uma forma de conhecimento científico da realidade. 

c) Na busca de um princípio fundante e ordenador de todas as coisas, como ocorre na mitologia 

grega, a narrativa mítica justifica as bases de legitimação de organização política e de coesão 

social. 

d) Assim como nos povos Quiché da Guatemala, também os mitos gregos procuram explicar a 

arché, a origem, a partir de um elemento originário onde está presente o milho. 

e) Para certas tradições de pensamento, como a da escola de Frankfurt, o Iluminismo representa a 

superação completa do mito. 

 

 

3. A atitude filosófica inicia-se dirigindo indagações ao mundo que nos rodeia e às relações que 

mantemos com ele. Pouco a pouco, porém, descobre que essas questões se referem, afinal, à nossa 

capacidade de conhecer, à nossa capacidade de pensar.  
(CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia, 1996. p. 14). 

 

  

Sobre isso, é CORRETO afirmar que a filosofia 

a) pode ser entendida como aspiração ao conhecimento sensível, lógico e assistemático da 

realidade natural e humana. 

b) é tão-somente uma forma consciente e acrítica de pensar e de agir. 

c) é uma forma crítica e incoerente de pensar o mundo, produzindo um entendimento de seu 

significado e formulando uma concepção específica desse mundo. 

d) designava, desde a Grécia Antiga, a particularidade do conhecimento sensitivo, desenvolvido 

pelo homem. 

e) como forma consciente e crítica de compreender o mundo e a realidade não se confunde, de 

maneira alguma, com o fato de estar "investida" inconscientemente de valores adquiridos com 

base no "senso comum". 

 

4. Atente ao texto a seguir. 

 

Sobre o pensamento mítico 

Para nós, os mitos primitivos não passam de histórias fantasiosas que são contadas ao lado das histórias 

da Branca de Neve ou da Bela Adormecida. O mito, porém, não é isso. Quando vira uma história, uma 

lenda, ele perde a sua força de mito. 
ARANHA, Maria Lúcia; MARTINS, Maria Helena. Temas de filosofia. 1992. p. 62. Adaptado. 

 

Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar que: 

a) O mito nasce da razão, com a força de dominar o mundo para a garantia da segurança 

do humano. 

b) O mito está desligado do desejo, ausentes do querer que as coisas ocorram de uma 

determinada forma. 
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c) O mito tem como característica singular o crivo da racionalidade, ou seja, a sua aceitação tem 

de atender ao questionamento e à certeza. 

d) A força do mito está atrelada às histórias fantasiosas cuja função principal é explicar a realidade 

nas suas narrativas. 

e) O pensamento mítico encontrou, na cultura grega, a forma privilegiada de se organizar e de se 

estruturar. 

 

5. A mente humana é naturalmente inquiridora: quer conhecer as razões das coisas; basta ver uma criança 

fazendo perguntas aos pais. Mas às mesmas perguntas podem ser dadas diversas respostas: míticas, 

científicas, filosóficas. 
MONDIN, Batista. Curso de filosofia. São Paulo: Paulus, 1981. (Adaptado) 

 

O pensamento mítico na atualidade reflete-se naquelas respostas que estão repletas de explicações 

valorativas sobre a personalidade do super-herói, a exaltação do cientificismo, valorand

ssinale a alternativa CORRETA. 

a) A verdadeira função do mito, na atualidade, é orientar a ação humana. 

b) O papel atual do mito é dar sentido ao mundo humano. 

c) O pensamento mítico, no mundo atual, identifica-se como uma resistência às 

invenções científicas e tecnológicas. 

d) Nos dias atuais, a função fabuladora presente nos contos e nas estórias populares remetem aos 

valores arquetípicos. 

e) O mito, na atualidade, promove o desenvolvimento do homem no seu cotidiano, pela eficácia na 

linguagem das formas ideológicas. 

  

6. Atente ao texto a seguir: 

Na história do pensamento ocidental, a filosofia nasce na Grécia, por volta do século VI (ou VII) a.C. 

Por meio de longo processo histórico, surge promovendo a passagem do saber mítico ao pensamento 

racional. 
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia. São Paulo, 2002. p. 73.  

 

 

 
Disponível em: <http://filosofia.uol.com.br>. 

 

 

Sobre o texto, é correto afirmar que 

a) os filósofos pré-socráticos são conhecidos, também, como os filósofos da natureza. A investigação 

filosófica nesse período se dirige à natureza. 

b) a filosofia grega nasceu procurando desenvolver o conhecimento mitológico em contraste com o 

conhecimento racional. 

c) na sua origem, o pensamento grego enfatiza o sentimento em contraposição à razão; o 

saber mítico privilegia a busca da sabedoria. 

d) a fase inaugural da filosofia grega é conhecida como pós-socrática. Esse período enfatiza o estudo 

do homem como essencial. 

e) na passagem do saber mitológico ao pensamento racional, o saber filosófico tem como fonte 

criadora de sentidos a fantasia. 

 



 

 
F

il
. 

 

7. Considere o texto a seguir. 

 

O mito no mundo atual 

O mito hoje, se ainda tem força para inflamar paixões, como no caso dos astros, dos políticos ou 

mesmo de causas políticas ou religiosas, não se apresenta mais com o caráter existencial que tinha o 

mito primitivo. Ou seja, os mitos modernos não abrangem mais a totalidade do real. 
ARANHA, Maria Lúcia; MARTINS, Maria Helena. Temas de filosofia. 1992. p. 65. Adaptado. 

 

No tocante a esse assunto, é CORRETO afirmar que: 

a) O mito no mundo atual está diretamente relacionado a diversos fatores da globalização, e 

sua abrangência explica as mais diversificadas formas de inflamar as paixões. 

b) O pensamento mítico no mundo atual responde às questões diretamente voltadas à 

condição humana, à origem do universo, fazendo uso do rigor metodológico. 

c) Os mitos modernos não têm a força para inflamar paixões; são de natureza sobrenatural 

d) As narrativas míticas no mundo atual explicam a realidade no seu todo. Essas narrativas têm o 

poder do domínio absoluto da exigência do sentido. 

e) O mito hoje tem profunda relação com a natureza. Ou seja, tenta explicar o mundo e encontrar o 

seu lugar entre os demais seres da natureza. 
 
 

8. Considere o texto a seguir: 

 

Sobre a gênese do pensamento filosófico 

A filosofia, retomando as questões postas pelo mito, é uma explicação racional da origem e da 

ordem do mundo. A origem e a ordem do mundo são, doravante, naturais. 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia. 1994. p. 32. 

 

No tocante a esse assunto, é CORRETO afirmar que: 

a) Os primeiros filósofos pretenderam explicar apenas a origem das coisas e da ordem do 

mundo, sem valorizar as causas das mudanças e das repetições. 

b) O nascimento da filosofia aparece solidário ao pensamento sobrenatural, com a tendência para 

as limitações da experiência imediata no âmbito da fantasia mítica. 

c) A gênese do pensar filosófico se preocupa com as explicações preestabelecidas, ou seja, 

a ausência de investigar e responder aos problemas da natureza. 

d) A dimensão racional é tomada como critério de verdade, sobrepondo-se às limitações 

da experiência imediata e da fantasia mítica. 

e) A gênese do pensamento filosófico quer ser explicação puramente sentimental da 

particularidade que é seu objeto, ou seja, o que vale em filosofia é o argumento racional baseado 

apenas nos sentidos. 

 
 

9. Sobre o conhecimento mitológico, atente ao texto a seguir: 

 

 
cultura.culturamix.com 

 



 

 
F

il
. 

Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem como 

verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que narra; é uma narrativa feita em público, baseada, 

portanto, na autoridade e confiabilidade da pessoa do narrador. 
(CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia, 1996, p. 28). 

 

Sobre esse aspecto do conhecimento mitológico, é CORRETO afirmar que 

a) a função do mito é obscura, e o discurso a ele referente, pronunciado pela autoridade, 

está fundado na realidade e não explica a existência. 

b) o mito retrata um tipo de compreensão não significativa, possibilitando ao homem viver e lutar 

contra tudo o que lhe é contraditório. 

c) na narrativa mitológica, proferida para os ouvintes, está presente o puro delírio da fantasia e a 

confiabilidade na pessoa do narrador. 

d) a narrativa do mito é baseada na lógica da abstração e deixa, à margem, o desejo de dominação 

do mundo. 

e) o mito revela alguma coisa que é aceita sem contestação nem questionamento. Trata-

se, portanto, de uma primeira narrativa que atribui sentido ao mundo. 

 
 

10. Sobre o mito no mundo atual, considere o texto a seguir: 

 

 
 

 

Os meios de comunicação (televisão, jornais etc.) utilizam a palavra Mito com um significado diferente, 

quando se referem a artistas, que, num determinado momento, ganham destaque por causa de um 

chamados, porque atribuímos a eles qualidades que consideramos dignas de um deus. 
CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. 2002, p. 23. Disponível em: <www.4hd.com.br>. 

 

Assim, é correto afirmar que no mundo atual 

a) o mito narra as habilidades divinas, transmitidas aos homens pelos deuses. 

b) o mito retrata tanto a significância quanto a primeira atribuição de sentido ao mundo. 

c) o mito tem importância pelo fato de ser a primeira forma de dar significado ao mundo. 

d) o mito na totalidade do real, não apresenta mais abrangência nem o distintivo existencial que 

havia na sua origem, isto é, no mito primitivo. 

e) o mito possibilita ao homem lutar e viver criticamente contra tudo o que lhe é adverso. 
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11. A condição humana é de ambiguidade porque o ser do homem não pode ser reduzido a uma 

compreensão simples, como aquela que temos dos animais, sempre acomodados ao mundo natural 

e, portanto, idênticos a si mesmos. Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir: 
I.  A linguagem simbólica e o trabalho constituem, assim, parâmetros importantes para distinguir o 

homem dos animais. 
II.  Hoje compreendemos que um aspecto, uma dimensão específica do homem é a cultura. 
III.  Enquanto o animal adquire tudo da natureza e ao longo de sua existência, não faz mais que 

executar, de maneira pontual, instintiva e mecânica, o que está inscrito no seu DNA, o homem 

recebe da natureza um DNA que lhe abre imensas possibilidades. 
IV.  A capacidade inventiva do homem tende a desalojá-lo do "já feito" em busca daquilo que "ainda 

não é". Portanto, o homem é um ser de ambiguidade, em constante busca de si mesmo. 
V.  A cultura não é para o homem algo acidental, mas faz parte de sua própria natureza; é um elemento 

constitutivo de sua essência. 
 

Estão CORRETOS 

a) Apenas I, II e III.  

b) Apenas I, III, IV e V.  

c) Apenas I, II e V. 

d) I, II, III, IV e V. 

e) Apenas III, IV e V. 

 
 

12. Sobre o pensamento filosófico, observe o texto a seguir: 

 

 
Disponível em: <www.emigre.com/EF.php?fid=97>. 

 

A filosofia, que já foi todo o saber teórico com os gregos e que há pouco e pouco se separou da 

ciência, nunca perdeu seu sentido universalizante e unitário. Assim tudo quanto é, tudo quanto existe, 

tudo quanto constitui o nosso mundo das formas mutáveis ou o nosso mundo de formas imutáveis, 

tudo, enfim, forma o objeto da filosofia. 
SANTOS, Mário Ferreira. Filosofia e cosmovisão. 1952. p.107. Adaptado. 

 

Com relação ao pensamento filosófico, analise os seguintes itens: 

I. A filosofia é a transcendência de todo o saber fragmentário das disciplinas particulares. 

II. A ciência tem a sua "visão geral do mundo", denominada também "concepção científica do 

mundo". 

III. Consiste a filosofia na constituição ativa de seu próprio objeto, no colocar, em marcha, a reflexão. 

IV. A atitude filosófica perante o mundo é, fundamentalmente, de indagação, de questionamento. 

V. O pensamento filosófico, muito longe de ignorar o mundo material, refletirá sobre ele mesmo. A 

filosofia não está separada da vida. 

 

Estão corretos 

a) apenas I, II, III e IV. 

b) apenas II, III, IV e V. 

c) I, II, III, IV e V. 

d) apenas I, III, IV e V. 

e) apenas II, III e IV. 
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13.  -se 

com a face humanizada, agitam-se e questionam o destino. A todo momento emerge a força nova da 

vontade que se recusa a sucumbir aos desígnios divinos e tenta transcender o que lhe é dado, por meio 

de um ato de liberdade. [...] A tragédia consiste justamente em revelar a contradição entre 

determinismo e liberdade, na luta contra o destino levada a cabo pela pessoa que emerge como ser 

de vontade. [...] A tentativa de reflexão e de autoconhecimento retrata o logos nascente. Daí em diante 

a filosofia representará o esforço da razão em compreender o mundo e orientar a razão  
ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 4. ed. revisada. São Paulo: Moderna, 2009. p. 235. 

 

Com base no excerto apresentado, assinale o que for correto. 

01) A reflexão filosófica reelabora elementos disponíveis na sabedoria trágica. 

02) Ao tomar conhecimento da determinação divina, o herói trágico assume o destino e anula a sua 

liberdade. 

04) A tragédia de Sófocles reflete o valor do autoconhecimento do homem, a fim de orientar-se 

como ser de vontade. 

08) A tragédia inspira-se na herança mítica, de onde retira os nomes dos heróis e os acontecimentos 

de suas vidas. 

16) Mitologia, tragédia e filosofia se confundem, pois são experiências do pensamento humano em 

vias de explicar o mundo. 

 

14. Precisamos recuperar o mito, hoje, em sua importância como forma fundamental de todo viver 

humano. Ele é a primeira leitura do mundo, e o advento de outras abordagens do real não retira do 

homem aquilo que constitui a raiz da sua inteligibilidade. Sua função fabuladora é a forma que o 

homem utiliza para explicar o mundo. Explicar o mundo visando responder questionamentos sobre o 

sentido da vida, o surgimento do universo e do homem assim como justificar as normas que garantem 

a vida em comunidade. 
ARANHA, Maria Lúcia; CORDI, Cassiano. Adaptado. 

 

É correto afirmar, então, que a função do mito é a de 

a) apenas explicar a realidade diante de um mundo caótico. 

b) levar o homem a não imitar exemplarmente nem repetir, nos ritos, as ações dos deuses. 

c) concretizar os fatos naturais sem a necessidade dos ritos. 

d) estender-se a toda a atividade humana, sendo um discurso de tal força que abranja todas as 

dependências da realidade vivida e não apenas o campo do sagrado. 

e) mostrar-se como uma ocasião de representar o evento sagrado conforme teve lugar no passado 

mítico, sem necessitar de uma atualização. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 

 
A filosofia surgiu na Grécia Antiga, por volta do século VI a. C, do desejo de explicar, de forma racional, 

como o mundo (cosmos) teria sido criado e, posteriormente, ordenado. Tendo em vista seus conhecimentos 

sobre o tema, assinale a alternativa que descreve o que significam, simultaneamente, cosmogonia e 

cosmologia: 

a) estudo do cosmo, estudo da agonia. 

b) surgimento da vida, surgimento dos Deuses. 

c) explicação científica do nascimento dos Deuses, explicação racional para o surgimento do cosmos. 

d) explicação mitológica para o surgimento do cosmos, explicação racional para o surgimento do cosmos. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

O surgimento da filosofia está atrelado ao momento em que os homens passam a investigar as origens 

do mundo, dos seres, enfim, de tudo o que os cerca, sem ter de recorrer a explicações baseadas no 

divino ou no mito. A frase de Tales de Mileto aponta justamente isso, porque atribui a origem das coisas 

a um ente físico (a água) e não a um ente sobrenatural. Encaixa-se nas teorias monistas dos primórdios 

da filosofia (uma única origem para tudo). Excetuando a questão B, todas as outras alternativas estão 

erradas, porque referem-se a uma informação que não está presente na afirmação (a presença de deuses 

ou fabulação para explicarem a realidade); e se esses elementos estivessem presentes, não estaríamos 

falando de filosofia, mas de mitos. 

 

2. c 

a) Incorreta. Nas narrativas míticas dos maias, assim como nos demais mitos, aborda-se a criação do 

homem e, pelo princípio do determinismo (destino), todas as vicissitudes humanas são submetidas à 

vontade e responsabilidade divinas. A ordenação social segue as hierarquias míticas, as quais justificam 

as diferenças sociais, a organização política, as relações de poder, etc. b) Incorreta. As narrativas míticas, 

fundadas no princípio de responsabilidade derivada das entidades divinas, não podem ser comparadas 

com as demonstrações científicas, fundadas no princípio de determinação causal (e necessária) dos 

fenômenos entre si. São duas formas diversas de conhecimento. c) Correta. Da mesma forma que a 

mitologia grega, todas as narrativas míticas buscam explicar (e legitimar) as formas de organização social 

e política a partir de um princípio fundante e ordenador. d) Incorreta. As narrativas míticas dos povos 

Quiché e dos gregos no período homérico da Grécia antiga, embora concordem com a busca de um 

princípio fundante e ordenador (no caso dos gregos, a arché), diferem quanto à natureza do elemento 

originário. O elemento originário nas narrativas míticas (como nas genealogias de Hesíodo) está na união 

dos deuses, dos quais derivam por filiação/geração outros deuses e neste processo a constituição do 

Cosmos. De modo algum, os mitos gregos têm no milho o seu elemento originário. e) Incorreta. De 

modo algum, a escola de Frankfurt (e outras tradições do pensamento) concebem o Iluminismo como a 

superação completa do mito. A compreensão mítica da realidade persiste, não obstante o 

desenvolvimento das formas culturais nas sociedade complexas e avançadas. Aliás, por exemplo, a 

massificação cultural nas sociedades de capitalismo avançado refletem várias concepções míticas 

associadas à alienação. Para Adorno e Horkheimer, o mito já era esclarecimento e este recai em uma 

nova mitologia. 
 

3. e 

A afirmativa correta é a E, pois informa que a filosofia é uma disciplina consciente e crítica à compreensão 

sem, contudo, negar que esteja investida também de valores que se originam do senso comum, afinal, 

esse também é base para o raciocínio filosófico. A afirmativa A está incorreta porque a filosofia não se 

vale somente do conhecimento sensível, mas também do racional, e é sistemática em seus 

procedimentos. A afirmativa B está incorreta porque a ilosofia é crítica e não acrítica. A afirmativa C está 

incorreta porque a filosofia é coerente e não incoerente. E a afirmativa D está incorreta porque a filosofia 

não se restringe apenas a refletir sobre o conhecimento sensitivo, nem o indicava como particular apenas 

aos homens, pois todas as criaturas sentem: o que diferencia o homem é justamente a capacidade de 

pensar. 

 

4. e 

O pensamento mítico na cultura grega teve grande importância, pois foi por meio dele que o homem 

grego explicou e compreendeu o mundo antes que se desenvolvessem os processos racionais para isso, 

que só foi possível com o advento da filosofia. Com o desenvolvimento racional-científico, o mito passou 

a ser visto de forma pejorativa, negando-se sua capacidade de meio possível para o conhecimento. 

Portanto, a alternativa correta é a E. 
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5. e 

O mito, na contemporaneidade, não tem mais a mesma função explicativa que teve no período pré 

filosófico. Todavia, ainda está presente e exerce influência em vários aspectos da cultura e da vida. As 

alternativa A e B estão incorretas porque o mito não tem mais a função de orientar a ação humana nem 

de dar sentido a ela. A alternativa C está incorreta porque o mito na contemporaneidade, travestido na 

cultura do entretenimento por exemplo, mistura-se à tecnologia, constituindo-se em um universo que a 

engloba. A alternativa D está incorreta porque estes valores arquetípicos sempre estiveram presentes nos 

contos e estórias, pois fazem parte da própria experiência humana sobre a terra. Alternativa E está correta, 

porque a ideologia interfere em nossa época, nas construções míticas criadas. 
 

6. a 

A questão refere-se ao surgimento da filosofia na Grécia, momento no qual se passa do pensamento 

mítico para o filosófico.  

a) Correta. Os filósofos pré-socráticos debruçavam-se sobre a natureza para entender o mundo.  

b) e c) Incorretas. Ao surgir, a filosofia substitui o pensamento mítico pelo racional e valoriza a razão.  

d) Incorreta. Não existe uma fase conceituada como pós-socrática na história da filosofia.  

e) Incorreta. Tanto no período mítico como no racional, a fantasia não era um elemento criador de 

sentidos, mas sim a observação do mundo. Com a diferença de que no perído mítico o homem ainda não 

ocupava a centralidade observadora. 
 

7. a 

No mundo contemporâneo, o mito não tem mais a função de explicar o mundo e ajudar o ser humano a 

compreender a realidade. Na modernidade, ele foi resignificado pelas relações sociais e, em vez de 

referir-se a uma totalidade, normalmente atrela-se a algum objeto de paixão, como um político, um 

artista, um time, entre outros. Podemos dizer que o mito está relacionado à extraordinariedade, que se 

atribui a alguns indivíduos, construídos pelos modernos meios de comunicação e de propaganda, ao 

mesmo tempo que não mais se aceita sua capacidade explicativa da realidade. 
 

8. d 

O surgimento da filosofia marca a passagem de uma visão de mundo sensorial, associada ao que os 

sentidos podem conhecer,  para uma visão de mundo racional, intermediada por um processo reflexivo. 

No primeiro momento, a explicação do  mundo era mítica, ao passo que no segundo prevalece o 

pensamento filosófico. Isso marca também uma importante mudança de entendimento sobre a origem 

e a ordem do mundo: se em um primeiro momento ela era divina, com a filosofia as respostas passam a 

estar na natureza, no mundo concreto. Portanto, a alternativa que melhor corresponde a esse 

entendimento é a D. 

 

9. e 

O Mito, na sociedade grega, desempenhou importante papel na compreensão do mundo, precedente 

ao pensamento filosófico. A narrativa mitica procurava dar ordem ao mundo desconhecido pelo homem 

em um momento em que ainda não haviam sido desenvolvidos os meios de análise que posteriormente 

a fiosofia traria. As alternativas buscam misturar as visões que tem sobre os mitos. Assim, A está incorreta 

porque a função do mito não é obscura, mas sim claramente definida como uma tentativa de explicação 

do mundo. B está incorreta porque a compreensão do mito possui sim significados vários. C está 

incorreta porque a narrativa mítica não é delirante, mas sim uma tentativa de explicação da realidade. D 

está incorreta porque a narrativa mítica não é abstrata, mas concreta, fundamentando-se no visível e 

sensorial para explicar a realidade do mundo. A alternativa E está correta. 

 

10. d 

A questão evoca o sentido da palavra "mito" na época contemporânea.  

a) Incorreta. O mito é uma narrativa que procura dar forma ao mundo conhecido, sem o auxílio dos 

pressupostos racionais, não necessariamente focando-se em falar de habilidades divinas, mas valendo-

se da apreensão de mundo de tipo sensorial. b) Incorreta. O mito ainda não tinha capacidade de atribuir 

significados, o que viria a acontecer com a filosofia. c) Incorreta. Pelo mesmo motivo que a alternativa 

(b). d) Correta. O alcance da explicação mítica na época atual é restrito. e) Incorreta. A explicação mítica 

não possibilita a criticidade, pois se baseia na crença, ou seja, acredita-se ou não. 
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11. d 

Todas as afirmativas estão corretas. O homem, entre os animais, é o único com capacidade de aprender 

e de desenvolver cultura. Sua capacidade de pensar e de interagir com a realidade permite transformá-

la. É esse potencial humano que permitiu ao homem desenvolver a ciência, as artes, a filosofia e dominar 

a natureza. 

 

12. c 

Todas as afirmativas estão corretas, apresentando características da filosofia. Ela transcende o saber das 

disciplinas particulares; autoquestiona-se o tempo todo, tornando-se o seu próprio tema, e indaga sobre 

o mundo exterior e tudo o que pode ser conhecido no mundo material e no próprio pensamento do 

homem. 

 

13. 01 + 04 + 08 = 13 

01) Correta. Os questionamentos presentes na tragédia abrem espaço para os debates filosóficos sobre 

a conduta humana e o próprio mundo que rodeia o homem. 

02) Incorreta. As tragédias apresentam o herói divino sempre em guerra com o seu destino, reforçando 

a sua liberdade sobre ele. 

04) Correta. O autoconhecimento é a forma como se define a liberdade do homem frente ao destino 

imposto pela divindade e também o meio de marcar sua autonomia. 

08) Correta. Ela usa da herança mítica, mas ao mesmo tempo torna-se um veículo de afirmação das 

possibilidades humanas. 

16) Incorreta. O nascimento da filosofia marca o momento em que o homem busca autonomamente 

explicar o mundo, sem aceitar que ele seja resultado dos atos de uma divindade, como acontece no 

pensamento mítico e na tragédia. 
 

14. d 

O mito abrange todo o viver humano, não apenas o campo do sagrado. Ele está presente também em 

assuntos e questões do cotidiano, por exemplo. 
 

 

Questão Contexto  
 

d  O termo cosmogonia designa a compreensão mítica sobre o surgimento do mundo (cosmos), enquanto 

o termo cosmologia é a compreensão racional acerca do surgimento do mundo, visão que surgiu a partir do 

surgimento da filosofia. 
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Pré-socráticos  
27 

jul 
 

RESUMO   
 

 

Pré-socráticos: Os primeiros filósofos 

 

Os filósofos pré-socráticos são os primeiros filósofos da história, tendo vivido entre os séculos VII e 

VI a.C., e contribuído decisivamente para a ruptura entre o pensamento mítico e o pensamento racional. Eles 

são chamados de pré-socráticos por terem precedido o grande filósofo Sócrates, cuja importância é tão 

grande que dividiu a história da filosofia entre os pensadores que lhe precederam, e os que lhe sucederam, 

como Platão e Aristóteles.  A maior parte da obra desses primeiros filósofos foi perdida, restando-nos 

fragmentos e comentários feitos por filósofos posteriores, o que chamamos de doxografia.  A grande 

genialidade desses pioneiros foi ter, ao menos em parte, abandonado as explicações mitológicas sobre o 

mundo, para buscar uma explicação mais lógica, mais racional, sem a presença de seres sobrenaturais. 

 Assim, os pré-socráticos irão buscar uma explicação do mundo através do Lógos (razão ou explicação 

argumentativa) e não mais através do mito, abandonando o recurso tão usado pela poesia homérica ao divino 

e ao transcendente.  Dentre os filósofos pré-socráticos podemos destacar Heráclito de Éfeso, Parmênides de 

Eleia, Demócrito de Abdera, Tales de Mileto, Empédocles de Agrigento, entre outros.  Uma das questões 

centrais do pensamento pré-socrático era: qual é o fundamento ou origem (arché) de todas as coisas que 

existem? Ou seja, qual é a arché (princípio) que governa a existência de todas as coisas? Segundo Heráclito, 

o primeiro princípio de tudo é o fogo; para Tales é a água; para Empédocles são os quatro elementos: fogo, 

água, terra e ar; para Demócrito é o átomo. No entanto, em relação à questão do conhecimento, destaca-se 

a discussão entre Heráclito e Parmênides. 

 Heráclito defende que tudo o que existe no mundo está em constante transformação, num fluxo 

está sempre em movimento, por isso Heráclito é considerado um filósofo mobilista. A imagem que melhor 

representa esse pensamento é a imagem do rio. Diz Heráclito que não podemos entrar duas vezes no mesmo 

rio, pois, quando entramos pela segunda vez, as águas do rio não são as mesmas e, portanto, o rio não é o 

mesmo.  Além do mais, nós, quando entramos novamente no rio, não somos também os mesmos, já somos 

diferentes do que éramos, pois estamos submetidos necessariamente à mudança.  Se nada permanece igual, 

o conhecimento está diante de um problema: como posso dizer que conheço algo de maneira objetiva dado 

que essa coisa que digo conhecer, assim como tudo, está em constante transformação? Nesse sentido, o 

conhecimento é justamente a percepção das transformações. Como o ser o móvel, o Lógos (razão) é 

mudança e contradição. 

 Parmênides, por outro lado, não aceitará em seu método as contradições, sendo famoso justamente 

para Heráclito a permanência é uma ilusão, já para Parmênides a mudança é que consiste numa ilusão, sendo 

impossível a passagem do ser para o não ser ou do não ser para o ser.  Evidentemente, Parmênides não quer 

dizer com isso que não existe mudança no mundo, mas apenas que as mudanças estão restritas ao mundo 

material, às coisas sensíveis, mas a essência de uma coisa nunca muda, é imóvel.  Assim Parmênides é 

considerado um filósofo imobilista, pois aquilo que existe não pode deixar de ser o que é, ou seja, não pode 

perder a sua essência. O mundo do pensamento, portanto, é imóvel e o conhecimento objetivo sobre as 

coisas é possível graças à identidade que ele reconhece entre ser, pensar e dizer: as palavras refletem o 

pensamento, e o pensamento tem a capacidade de exprimir a essência imutável das coisas. 
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1. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a 

matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três 

razões: em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas; em 

segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela embora 

apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: Tudo é um. 
NIETZSCHE. F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural. 1999 

  

O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? 

a) O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades 

racionais. 

b) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. 

c) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. 

d) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas. 

e) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. 

 

 

2. TEXTO I  

Fragmento B91: Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas 

vezes a mesma condição; mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. 
HERÁCLITO. Fragmentos (Sobre a natureza). São Paulo. Abril Cultural, 1996 (adaptado). 

  

TEXTO II 

Fragmento B8: São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, 

inabalável e sem fim; não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como 

poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? 
PARMÊNIDES. Da natureza. São Paulo: Loyola, 2002 (adaptado). 

 

Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das 

a) investigações do pensamento sistemático. 

b) preocupações do período mitológico. 

c) discussões de base ontológica. 

d) habilidades da retórica Sofistica. 

e) verdades do mundo sensível. 

 

3. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real 

e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado 

apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não 

passavam de invenções humanas. 
RACHELS. J. Problemas da filosofia. Lisboa: Gradiva, 2009. 

 

O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República, de Platão, sustentava que a 

correlação entre justiça e ética é resultado de 

a) determinações biológicas impregnadas na natureza humana. 

b) verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. 

c) mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas. 

d) convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. 

e) sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. 

 

 

 

 

 

 

4. O homem sempre buscou explicações sobre os aspectos essenciais da realidade que o cerca e sobre 

sua própria existência. Na Grécia antiga, antes de a filosofia surgir, essas explicações eram dadas pela 

mitologia e tinham, portanto, um forte caráter religioso. Historicamente, considera-se que a filosofia 
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 é a origem e a matriz de todas 

-se dizer que a frase de Tales tem caráter filosófico pelas seguintes 

razões: 

a) Porque destaca a importância da água para a vida; porque faz referência aos deuses como causa 

 é 

  

b) Porque enuncia algo sobre a origem das coisas; porque o faz sem imagem e fabulação e porque 

  

c) Porque narra uma lenda; porque narra essa lenda através de imagens e fabulação e porque nela, 

embora apenas subenten    

d) Porque enuncia uma verdade revelada por Deus; porque o faz através da imaginação e, porque 

 é a medida de todas 

 

e) Porque enuncia algo sobre a origem das coisas; porque o faz recorrendo a deuses e a imaginação 

-te a ti 

 

 

5. De acordo com o pensamento do filósofo Parmênides de Eleia, marque a alternativa correta. 

a) A identidade é uma característica inerente ao domínio da opinião, uma vez que a pluralidade das 

opiniões é o que atesta a identidade de cada indivíduo. 

b) Segundo Parmênides, um mesmo homem não pode entrar duas vezes em um mesmo rio, posto 

que a mutabilidade do mundo impede que o mesmo evento se repita. 

c) Uma das leis lógicas, presente no pensamento de Parmênides, é o princípio de identidade, 

segundo o qual todas as coisas podem ser e não ser ao mesmo tempo. 

d) O caminho da verdade é também a via da identidade e da não contradição. Nesse sentido, 

somente o Ser  por ser imóvel e idêntico  pode ser pensado e dito. 

 

6. Heráclito nasceu na cidade de Éfeso, região da Jônia, e viveu aproximadamente entre 540 e 480 a.C. 

Ficou c

 

  

A partir dessas informações, marque a alternativa que descreve corretamente o significado de 

 

a) O princípio de que tudo é água ou o elemento úmido. 

b) A permanência do ser. 

c) Transformação incessante das coisas. 

d) O Mundo das Ideias. 

 

7. A relação entre mito e filosofia é objeto de polêmica entre muitos estudiosos ainda hoje. Para alguns, 

uma continuidade entre mito e filosofia, ou seja, de alguma forma os mitos continuaram presentes  

seja como forma, seja como conteúdo  no pensamento filosófico. 

 

A partir destas informações, assinale a alternativa que NÃO contenha um exemplo de pensamento 

mítico no pensamento filosófico. 

a) ento ou do amor) entre todos 

 

b) Platão propõe algumas teses como a teoria da reminiscência e a transmigração das almas. 

c)  

d) Aristóteles divide a ciência em três ramos: o teorético, o prático e o poético. 

 

8. Leia o texto e as assertivas a seguir a respeito das relações entre o nascimento da filosofia e a mitologia. 

O nascimento da filosofia na Grécia é marcado pela passagem da cosmogonia para a cosmologia. A 

cosmogonia, típica do pensamento mítico, é descritiva e explica como do caos surge o cosmos, a 
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partir da geração dos deuses, identificados às forças da natureza. Na cosmologia, as explicações 

rompem com a religiosidade: a arché (princípio) não se encontra mais na ordem do tempo mítico, 

mas significa princípio teórico, enquanto fundamento de todas as coisas. Daí a diversidade de escolas 

filosóficas, dando origem a fundamentações conceituais (e portanto abstratas) muito diferentes entre 

si.  
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando. São Paulo: Moderna, 1993, p. 93. 

 

I - Uma corrente de pensamento afirma que houve ruptura completa entre mito e filosofia, tal 

corrente é a que defende a tese do milagre grego. 

II - Outra corrente de pensamento afirma que não houve ruptura completa entre mito e filosofia, mas 

certa continuidade, é a que defende a tese do mito noético. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) I é falsa e II verdadeira. 

b) I é verdadeira e II falsa. 

c) I e II são verdadeiras. 

d) I e II são falsas. 

 

9. Leia o texto abaixo: 

humanas não te force, nesse caminho, a usar o olho que não vê, o ouvido que retumba e a língua: 

mas, com o pensamento, julga a prova que te foi fornecida com  múltiplas refutações. Um só 

 
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: filosofia pagã antiga. Tradução de Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 

2003. p. 35. 

 

Com base no pensamento de Parmênides, assinale a alternativa correta. 

a) Os sentidos atestam e conduzem à verdade absoluta do ser. 

b) O ser é o eterno devir, mas o devir é de alguma maneira regido pelo Logos. 

c) O discurso se move por teses e antíteses, pois essas são representações exatas do devir. 

d)  

 

10. Atente ao texto a seguir: 

Na história do pensamento ocidental, a filosofia nasce na Grécia, por volta do século VI (ou VII) a.C. 

Por meio de longo processo histórico, surge promovendo a passagem do saber mítico ao pensamento 

racional.  
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia. São Paulo, 2002. p. 73.  

 

 
Disponível em: <http://filosofia.uol.com.br>. 

 

Sobre o texto, é correto afirmar que 

a) os filósofos pré-socráticos são conhecidos, também, como os filósofos da natureza. A investigação 

filosófica nesse período se dirige à natureza. 
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b) a filosofia grega nasceu procurando desenvolver o conhecimento mitológico em contraste com o 

conhecimento racional. 

c) na sua origem, o pensamento grego enfatiza o sentimento em contraposição à razão; o 

saber mítico privilegia a busca da sabedoria. 

d) a fase inaugural da filosofia grega é conhecida como pós-socrática. Esse período enfatiza o estudo 

do homem como essencial. 

e) na passagem do saber mitológico ao pensamento racional, o saber filosófico tem como fonte 

criadora de sentidos a fantasia. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 
Vamos refletir um pouco mais sobre os conceitos de Heráclito, filósofo pré-socrático? 

 
  

 Como uma onda  Lulu Santos 

  

Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi 

um dia 

Tudo passa, tudo sempre 

passará 

A vida vem em ondas, 

como um mar 

Num indo e vindo 

infinito 

 

Tudo que se vê não é 

Igual ao que a gente viu a 

um segundo 

tudo muda o tempo todo no 

mundo 

 

Não adianta fugir 

Nem mentir pra si mesmo 

agora 

Há tanta vida lá fora 

Aqui dentro sempre 

 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 

  

Com base na tirinha e na música do cantor Lulu Santos, redija um pequeno texto expondo a defesa de 

Heráclito, filósofo pré-socrático, de que o ser está em constante movimento. 
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GABARITO 

 

Exercícios 

 
1. c 

Nietzsche faz referência ao surgimento da filosofia através dos pré-socráticos que buscavam na natureza 

(physis) uma justificativa racional para a origem de tudo. Inicialmente, encontravam um elemento 

essencial (arché) como solução primordial. 

 

2. c 

Foram um grupo de filósofos que especularam sobre a origem do mundo e observaram a natureza como 

fonte de conhecimento. A teoria de Parmênides visava o imobilismo, enquanto a de Heráclito, o 

mobilismo. daí, encontramos a contradição teórica. Ontologia 

 

 

3. d 

Para o pensamento platônico, as noções de justiça e ética estão voltadas para o ensinamento transmitido 

através da vida em comunidade, já que cada indivíduo é responsável por suas ações para si e para os 

demais. 

 

4. b 

O surgimento da filosofia está atrelado ao momento em que os homens passam a investigar as origens 

do mundo, dos seres, enfim, de tudo o que os cerca, sem ter de recorrer a explicações baseadas no 

divino ou no mito. A frase de Tales de Mileto aponta justamente isso, porque atribui a origem das coisas 

a um ente físico (a água) e não a um ente sobrenatural. Encaixa-se nas teorias monistas dos primórdios 

da filosofia (uma única origem para tudo). Excetuando a questão B, todas as outras alternativas estão 

erradas, porque referem-se a uma informação que não está presente na afirmação (a presença de deuses 

ou fabulação para explicarem a realidade); e se esses elementos estivessem presentes, não estaríamos 

falando de filosofia, mas de mitos. 

 

5. a 

a)  Incorreta. Segundo Parmênides, o ser é identidade, não há multiplicidade alguma. b) Incorreta. Quem 

disse isso foi Heráclito de Éfeso, para quem o ser é devir constante. c) Incorreta. Segundo Parmênides o 

ser é e o não ser não é. d) Correta. Para Parmênides o que "é" é o que pode ser pensado e dito, e o que 

"não é" não pode nem ser pensado nem dito. Ou seja, pluralidade ou multiplicidade, mudança ou 

movimento e oposições são irreais, impensáveis e indizíveis. Assim, "não ser", "perceber" e "opinar" são o 

mesmo: nada, diante do pensamento, que exige estabilidade, permanência e verdade. 

 

6. c 

a) Incorreta.  Para Tales de Mileto tudo era água ou o elemento úmido. b) Incorreta. A permanência do 

ser é a definição de Parmênides para a arché. c) Correta. Segundo Heráclito, um homem não entra duas 

vezes no mesmo rio, porque o homem não será o mesmo, tampouco o rio. d) Incorreta. O mundo das 

ideias faz parte da filosofia posterior, de Platão. 

 

7. d 

A única afirmativa que não apresenta referência a alguma ideia de origem mítica é a D, na qual está 

indicada a divisão da ciência proposta por Aristóteles, em uma visão racionalista. A afirmativa A fala em 

um Ser Criador não palpável que cria um deus, Eros; a afirmativa B fala em transmigração de almas e 

reminiscências, compreensíveis apenas em um contexto mítico, já que não possuem comprovação 

racional ou científica; e a afirmativa C fala novamente em almas e em Hades, o deus grego que governaria 

o mundo para onde iriam as almas dos mortos, portanto, um entendimento mítico do mundo. 

8. c 

Sobre a origem da filosofia existem, de fato, duas correntes. A primeira diz que o fato de os gregos terem 

conseguido sistematizar inicialmente o pensamento filosófico foi um milagre, dado seu ineditismo. 
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Porém, essa corrente tende a ignorar a contribuição dos povos do Oriente e a importância do 

conhecimento do mundo pela perspectiva mítica, que contribuiu muito ao raciocínio filosófico. 

A segunda entende que o conhecimento filosófico é uma continuidade do pensamento mítico que o 

precedeu, e é mais coerente com a ideia de que o conhecimento é cumulativo e interpretativo. 

 

9. d 

A, B e C estão incorretas porque para Parmênides nada é fora do ser, ou seja,  o ser é a única coisa 

pensável e exprimível. Portanto, o Ser não tem passado, pois não seria mais, e não tem futuro (devir) 

porque não seria ainda, mas é presente eterno. E mais, há neste princípio a primeira formulação de não 

contradição, isto é, aquele principio que afirma a impossibilidade de os contraditórios existirem 

simultaneamente. 

D - Correta. Anda pelo caminho do erro aquele que afirma que o ser não existe porque, segundo 

Parmênides, o ser é a única via do pensar, a ponto de podermos afirmar que pensar e ser coincidem, no 

sentido de que não há pensamento que não exprima o ser. 

 

10. a 

A questão refere-se ao surgimento da filosofia na Grécia, momento no qual se passa do pensamento 

mítico para o filosófico. a) Correta. Os filósofos pré-socráticos debruçavam-se sobre a natureza para 

entender o mundo. b) e c) Incorretas. Ao surgir, a filosofia substitui o pensamento mítico pelo racional e 

valoriza a razão. d) Incorreta. Não existe uma fase conceituada como pós-socrática na história da filosofia. 

e) Incorreta. Tanto no período mítico como no racional, a fantasia não era um elemento criador de 

sentidos, mas sim a observação do mundo. Com a diferença de que no perído mítico o homem ainda não 

ocupava a centralidade observadora. 

 

Questão Contexto  
 

Heráclito defende que tudo o que existe no mundo está em constante transformação, num fluxo perpétuo, 

sempre em movimento, por isso Heráclito é considerado um filósofo mobilista. A imagem que melhor 

representa esse pensamento é a imagem do rio. Diz Heráclito que não podemos entrar duas vezes no mesmo 

rio, pois, quando entramos pela segunda vez, as águas do rio não são as mesmas e, portanto, o rio não é o 

mesmo.  Além do mais, nós, quando entramos novamente no rio, não somos também os mesmos, já somos 

diferentes do que éramos, pois estamos submetidos necessariamente à mudança.  Se nada permanece igual, 

o conhecimento está diante de um problema: como posso dizer que conheço algo de maneira objetiva dado 

que essa coisa que digo conhecer, assim como tudo, está em constante transformação? Nesse sentido, o 

conhecimento é justamente a percepção das transformações. Como o ser o móvel, o Lógos (razão) é 

mudança e contradição. 
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RESUMO   
 

 

Ao estudarmos o Movimento Uniforme (ou MU) estamos nos referindo aos movimentos em que não existe 

aceleração, ou seja, em que a velocidade é constante. 

Existem dois tipos de MU: o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e o Movimento Circular Uniforme (MCU). 

No MRU, estudamos os movimentos em linha reta cuja velocidade é constante. Apesar de existir aceleração 

centrípeta no MCU, que é o que faz o movimento ser circular, nos atentamos apenas ao fato da velocidade 

circular ser constante na hora de chamar de MCU. Hoje, estudaremos apenas o MRU. 

 

Equação horária 

A característica principal da equação horária no MRU é que se trata de uma equação do 1º grau. 

S=S0+Vt 

Em que: 

S: posição final do móvel. É a posição do móvel quando você termina de analisar o movimento. 

S0: posição inicial do móvel. É a posição quando você começa a analisar o movimento. 

v: velocidade do móvel. Note que a velocidade sempre será diferente de zero (se a velocidade é zero não 

existe movimento, concorda?). 

t: intervalo de tempo. Aqui vai entrar o tempo em você está analisando o movimento com determinada 

velocidade. 

 

Gráficos: 

Existem 3 gráficos que podem ser apresentados para você: Sxt, Vxt e Axt, posição pelo tempo, velocidade 

pelo tempo e aceleração pelo tempo, respectivamente. 

 

Sxt 

Gráfico que vai indicar como varia a posição do móvel durante o passar do tempo. Note que o gráfico NÃO 

mostra a trajetória do móvel, apenas como varia a posição dele. 

 

Note que se for calculado a tangente do ângulo θ, teremos a velocidade média no movimento. 
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Como a função horária é uma equação do primeiro grau, o gráfico do MU sempre será uma reta. Caso a 

velocidade seja positiva, a reta é crescente. Caso a velocidade seja negativa, a reta é decrescente. 

 

Vxt 

Gráfico que vai indicar como varia a velocidade ao passar do tempo. Bom, como a velocidade não varia e é 

diferente de zero, temos um gráfico da seguinte forma: 

 

 

No gráfico Vxt do MU, sempre teremos uma reta horizontal acima ou abaixo do eixo X. Caso a reta esteja 

acima do eixo X, a velocidade é positiva. Caso a reta esteja abaixo do eixo X, a velocidade é negativa. 

 

Axt 

Esse é o mais tranquilo de todos. A aceleração no MU e sempre nula logo, a reta sempre estará no zero. 

 

 

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

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

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

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

(equação anterior) é:   

   

   

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

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

afastando da origem):   
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uma grandeza que é expressa pela tangente 

do ângulo de inclinação da reta (coeficiente angular).   

 

   

   

E no gráfico v x t, a área sob o gráfico é igual a variação de posição.   

  
 

 

EXERCÍCIOS    
 

 

1. Para exemplificar uma aplicação do conceito de velocidade média, um professor de Ciências explica 

aos seus alunos como é medida a velocidade de um veículo quando passa por um radar. 

 

Os radares usam a tecnologia dos sensores magnéticos. Geralmente são três sensores instalados no 

asfalto alguns metros antes do radar. Esse equipamento mede quanto tempo o veículo demorar para 

ir de um sensor ao outro, calculando a partir daí, a velocidade média do veículo. 
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Considere um veículo trafegando numa pista cuja velocidade máxima permitida seja de 40 km/h 

(aproximadamente 11 m/s) e a distância média entre os sensores consecutivos seja de 2 metros. 

 

O mínimo intervalo de tempo em que o veículo leva para percorrer a distância entre um sensor e outro 

consecutivo, a fim de não ultrapassar o limite de velocidade é, aproximadamente, de 

a) 0,10 s 

b) 0,18 s 

c) 0,20 s 

d) 0,22 s 

e) 1,00 s 

 

2. A utilização de receptores GPS é cada vez mais frequente em veículos. O princípio de funcionamento 

desse instrumento é baseado no intervalo de tempo de propagação de sinais, por meio de ondas 

eletromagnéticas, desde os satélites até os receptores GPS. Considerando a velocidade de 

propagação da onda eletromagnética como sendo de 300000 km/s e que, em determinado instante, 

um dos satélites encontra-se a 30000 km de distância do receptor, qual é o tempo de propagação da 

onda eletromagnética emitida por esse satélite GPS até o receptor? 

a) 10 s 

b) 1 s 

c) 0,1 s 

d) 0,01 s 

e) 1 ms 

 

3. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a 

instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como 

a velocidade com que o som se propaga no ar (vsom = 3,4.10² m/s) é muito menor do que a velocidade 

com que o sinal elétrico se propaga nos cabos (vsinal = 2,6.108 m/s), é necessária atrasar o sinal elétrico 

de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco 

chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente 

instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo 

que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. 

 

A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de 

a) 1,1.10³ km 

b) 8,9.104 km 

c) 1,3.105 km 

d) 5,2.105 km 

e) 6,0.1013
 km 
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4. Os dois primeiros colocados de uma prova de 100 m rasos de um campeonato de atletismo foram, 

respectivamente, os corredores A e B. O gráfico representa as velocidades escalares desses dois 

corredores em função do tempo, desde o instante da largada (t = 0) até os instantes em que eles 

cruzaram a linha de chegada. 

 

 
 

Analisando as informações do gráfico, é correto afirmar que, no instante em que o corredor A cruzou 

a linha de chegada, faltava ainda, para o corredor B completar a prova, uma distância, em metros, igual 

a 

a) 5 

b) 25 

c) 15 

d) 20 

e) 10 

  

5. Um passageiro de ônibus está transitando pela Tabaí Canoas no sentido Santa Cruz do Sul  Porto 

Alegre quando vê uma placa indicando que faltam 12 km para chegar ao Restaurante GreNal. A partir 

deste momento ele marca o tempo até passar pela frente deste restaurante. O tempo marcado foi de 

10 minutos. Qual foi a velocidade média do ônibus neste trajeto? 

a) 72 km/h 

b) 50 km/h 

c) 80 km/h 

d) 68 km/h 

e) 120 km/h 

 

6. Por decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2015 celebra-se o Ano Internacional da Luz, 

em reconhecimento à importância das tecnologias associadas à luz na promoção do desenvolvimento 

sustentável e na busca de soluções para os desafios globais do campo da energia, educação, 

agricultura e saúde. 

 
 

Considere a velocidade da luz no vácuo igual a 3,0.108 m/s. Para percorrer a distância entre a Terra e a 

Lua, que é de 3,9.105 km, o tempo em que a luz leva, em segundos, é de, aproximadamente,  

a) 0,0013 

b) 0,77 

c) 1,3 

d) 11,7 

e) 770 
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7. Dois veículos A e B trafegam numa rodovia plana e horizontal, obedecendo as seguintes equações 

horárias cujas unidades estão expressas no Sistema Internacional de Medidas (S.I.): 

 

𝑥𝐴 = 200,0 + 10,0𝑡   𝑒    𝑥𝐵 = 1000,0 − 30,0𝑡 

 

Ao analisar estes movimentos, pode-se afirmar que a velocidade relativa de afastamento dos veículos, 

em km/h, vale: 

a) 20,0 

b) 40,0 

c) 80,0 

d) 100,0 

e) 144,0  

 

8. Leia o trecho para responder à questão. 

 

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

[...] 

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

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

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

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

 

Considere uma abelha operária, que voa com uma velocidade constante de, aproximadamente, v1 = 20 

km/h, durante o percurso de ida para coletar néctar, e com uma velocidade de, aproximadamente, v2 

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

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

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

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

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

a) 4 km 

b) 5 km 

c) 6 km 

d) 7 km 

e) 8 km 

 

9. Considere uma abelha operária, que voa com uma velocidade constante de, aproximadamente, v 1 = 20 

km/h, durante o percurso de ida para coletar néctar, e com uma velocidade de, aproximadamente, v 2 

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

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

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

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

para a colmeia é de 42 minutos, assinale a alternativa que apresenta a distância X, em quilômetros. 
a) 4 km 
b) 5 km 
c) 6 km 
d) 7 km 
e) 8 km 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/abelhas.htm
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10.  

 
Se hoje um filme pode ser armazenado na forma de um arquivo digital, no passado, ele só podia existir na 

forma de rolos, contendo uma grande quantidade de fotogramas, conforme a figura. Para causar a impressão 

de continuidade, esses fotogramas eram projetados um por um, a uma velocidade de 24 fotogramas por 

segundo. 

Se a cada 30 mm da fita de um filme existe um único fotograma, em uma animação de 3 minutos de duração, 

a fita terá um comprimento aproximado, em metros, de 

a) 70 

b) 90 

c) 130  

d) 150 

e) 220  
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Exercícios 

 

1. b 

 
2. c 

 
3. d 

 
4. d 

 
 

5. a 

 
6. c 

 
7. e 
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8. b 

 
 

9. b 

 
 

 

10. c 
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18 
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RESUMO   
 

 

A aceleração (média) é a razão entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo necessário para esta 

variação e seu módulo é dado por    

    

e sua unidade é o metro por segundo ao quadrado (m/s2).    

A aceleração constante produz um movimento chamado de uniformemente variado (MUV).     

Para este tipo de movimento, a velocidade média também pode ser calculada como a média das 

velocidades.     

       

onde vf é a velocidade final e v0 a velocidade inicial.      

Pode-se demonstrar que as equações responsáveis pelo MUV são:     

       

Obs.: Para um movimento ser considerado acelerado é preciso que o módulo de sua velocidade aumente. E 

para ser considerado como retardado ou desacelerado é preciso que o módulo de sua velocidade diminua. 

O sinal negativo vai indicar seu sentido. Assim uma aceleração negativa não significa que o movimento é 

retardado.     

O movimento será acelerado quando velocidade e aceleração tiverem mesmo sentido e será retardado 

quando velocidade e aceleração tiverem sentidos opostos.     

   

O movimento ainda pode ser classificado como progressivo (quando ocorre no sentido positivo do eixo) e 

retrógrado (quando ocorre no sentido negativo do eixo).     
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Gráficos    

Para um movimento retilíneo uniformemente variado, os gráficos de posição contra tempo (s x t) são 

parábolas, possuindo concavidade positiva se a >0 ou negativa se a <0.    

    

Para os gráficos de velocidade contra o tempo (v x t), temos retas:    

    

Finalmente, para os casos em que a aceleração é constante (praticamente todos os casos):    

    

Estes gráficos possuem certas peculiaridades vantajosas:    

    

• No gráfico s x t: a tangente do ângulo é igual a velocidade;     

• No gráfico v x t: a tangente do ângulo é igual a aceleração e a área sob o gráfico é igual a variação 

de posição.      

• No gráfico a x t : a área sob o gráfico é igual a variação de velocidade.    
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme 

indicado no gráfico. 

 
A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é: 

 

2. Um atleta, partindo do repouso, percorre 100 m em uma pista horizontal retilínea, em 10 s, e mantém a 

aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as 

afirmações abaixo, sobre esse movimento. 

 

I - O módulo de sua velocidade média é 36 km/h. 

II - O módulo de sua aceleração é 10 m/s². 

Ill - O módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 m/ s. 

 

Quais estão carretas? 

a) apenas I 

b) apenas II 

c) apenas III 

d) apenas I e II 

e) I, II e III 

 

3. Um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele parte da posição inicial 

igual a 40 m com uma velocidade de 30 m / s, no sentido contrário à orientação positiva da trajetória, 

e a sua aceleração é de 10 m / s² no sentido positivo da trajetória. A posição do móvel no instante 4s é 

a) 0 m 

b) 40 m 

c) 80 m 

d) 100 m 

e) 240 m 

 

4. Nos testes realizados em novo veículo, observou-se que ele percorreu 100 m em 5 s, a partir do 

repouso. A aceleração do veículo é constante nesse intervalo de tempo e igual a 

a) 2 m/s² 

b) 4 m/s² 

c) 6 m/s² 

d) 8 m/s² 

e) 10 m/s² 
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5. Em uma pista de competição, quatro carrinhos elétricos, numerados de I a IV, são movimentados de 

acordo com o gráfico v   t a seguir. 

 

 
O carrinho que percorreu a maior distância em 4 segundos tem a seguinte numeração:  

a) I  

b) II  

c) III  

d) IV 

 

6. O gráfico representa a variação da velocidade de um automóvel ao frear. 

 

 
 

Se nos 4s da frenagem o automóvel deslocou 40m, então a velocidade em que se encontrava no 

instante em que começou a desacelerar era de  

a) 72km / h.  

b) 80km / h.  

c) 90km / h.  

d) 108km / h. 

 

7. Trens MAGLEV, que têm como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em 

operação comercial no Japão, nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550km 

/ h. Considere que um trem, partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo, é 

uniformemente acelerado durante 2,5 minutos até atingir 540 km/h. 

 

Nessas condições, a aceleração do trem, em  m / s² , é  

a) 0,1.  

b) 1.  

c) 60.  

d) 150.  

e) 216. 
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8. Certo piloto de kart é avaliado durante uma prova, ao longo de um trecho retilíneo de 200 m de 

comprimento. O tempo gasto nesse deslocamento foi 20,0 s e a velocidade escalar do veículo variou 

segundo o diagrama abaixo. 

 

 
Nesse caso, a medida de v, no instante em que o kart concluiu o trecho foi  

a) 90,0 km / h  

b) 60,0 km / h  

c) 50,0 km / h  

d) 30,0 km / h  

e) 25,0 km / h 

 

9. O desrespeito às leis de trânsito, principalmente àquelas relacionadas à velocidade permitida nas vias 

públicas, levou os órgãos regulamentares a utilizarem meios eletrônicos de fiscalização: os radares 

capazes de aferir a velocidade de um veículo e capturar sua imagem, comprovando a infração ao 

Código de Trânsito Brasileiro. Suponha que um motorista trafegue com seu carro à velocidade 

constante de 30 m/s em uma avenida cuja velocidade regulamentar seja de 60 km/h. A uma distância 

de 50 m, o motorista percebe a existência de um radar fotográfico e, bruscamente, inicia a frenagem 

com uma desaceleração de 5 m/s². 

 

Sobre a ação do condutor, é correto afirmar que o veículo 

a) não terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 50 km/h.  

b) não terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 60 km/h.  

c) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 64 km/h.  

d) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 66 km/h.  

e) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 72 km/h. 

 

10. Tendo chegado atrasado ao casamento, um convidado conseguiu pegar uma última fatia de bolo e 

concluiu que experimentara o melhor glacê de toda a sua vida. Ouvindo falar que na cozinha havia 

mais um bolo, mas que seria cortado apenas em outra festa, ele foi até lá. Viu o bolo em cima de uma 

mesa perto da porta. Porém, percebeu que havia também uma cozinheira de costas para o bolo e para 

ele. Querendo passar o dedo no bolo sem ser pego pela cozinheira e conseguir pegar a maior 

quantidade de glacê possível, o convidado deduziu que, se passasse muito rápido, o dedo pegaria 

pouco glacê; mas, se passasse muito lentamente, corria o risco de ser descoberto. Supondo, então, 

que ele tenha 3 segundos para roubar o glacê sem ser notado e que a melhor técnica para conseguir 

a maior quantidade seja passar o dedo por 40,5 cm de bolo em MRUV, partindo do repouso, qual 

aceleração teria o dedo no intervalo de tempo do roubo do glacê? 

a) 0,03 m / s²  

b) 0,04 m / s²  

c) 0,09 m / s²  

d) 1,05 m / s²  

e) 2 m / s² 
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11. Duas partículas, A e B, que executam movimentos retilíneos uniformemente variados, se encontram 

em t = 0 na mesma posição. Suas velocidades, a partir desse instante, são representadas pelo gráfico 

abaixo. 

 
As acelerações experimentadas por A e B têm o mesmo módulo de 0,2 m/s² . Com base nesses dados, 

é correto afirmar que essas partículas se encontrarão novamente no instante  

a) 10 s  

b) 50 s  

c) 100 s  

d) 500 s 

  



 

 
F

ís
. 

 

 

GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. b 

 
2. a 

 
3. a 

 
 

4. d 

 
  



 

 
F

ís
. 

 

5. b 

 
6. a 

 
 

7. b 

 
  



 

 
F

ís
. 

 

8. a 

 
 

9. e 

 
10. c 

 
 

11. d 

 
 

 



 

 
G

e
o

. 

Geo. 
 

Professor: Claudio Hansen  

Monitor:  Bruna Cianni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
G

e
o

. 

Fordismo e Toyotismo  
16 

jul 
 

 

RESUMO   
 

 

A primeira revolução industrial é caracterizada pela mudança dos processos de manufatura para a os 

métodos de produção artesanal, que conta com a ajuda de máquinas. Quando se realiza um trabalho manual 

por muito tempo para fazer um produto em série, é possível identificar movimentos que se repetem. Com o 

tempo foram desenvolvidas máquinas para acelerar esses movimentos e aumentar a produção em escala. 

Pode-se dizer que a revolução industrial começou na Inglaterra, muito motivada pela substituição da madeira 

pela matéria prima que motivou o desenvolvimento de máquinas a vapor: o carvão. 

 

Os países europeus e os Estados Unidos tiveram suas revoluções industriais primeiro. Por isso é 

comum ouvir que os países subdesenvolvidos tiveram um processo de industrialização tardio, e também 

subordinado aos países que se desenvolveram primeiro. Esse termo, Revolução Industrial, se refere as 

mudanças profundas nas estruturas sociais, nas paisagens, nas formas de trabalhar e nas mudanças de 

significado e de função que os espaços passam assumir, regulado pelas formas de se produzir. A primeira 

revolução industrial evoluiu para a Segunda entre 1840 e 1870, quando a tecnologia e a economia ganharam 

forças com o desenvolvimento crescente de novas formas de conectar os mercados. Os barcos a vapor, 

navios, as ferrovias, a fabricação em larga escala e máquinas que usavam a energia a vapor foram os marcos 

que puderam delimitar um rompimento entre a primeira e a segunda revolução industrial. O modelo 

produtivo que orientou a segunda fase da revolução industrial ficou conhecido como Fordismo, também 

chamado de Fordismo-Taylorismo ou modelo rígido. É o modelo produtivo, ou seja, o pensamento de 

execução produtiva, a forma de organização industrial, que caracterizou a Segunda Revolução Industrial. 

Para desenvolver sua indústria automobilística, Ford se inspirou nas ideias de Frederick Taylor, ou seja, Taylor 

elaborou as teorias que visavam uma maior produtividade industrial baseada em uma racionalidade, enquanto 

 

É importante frisar que a industrialização veio associada a detenção dos meios de produção, 

explorando a mão de obra do trabalhador. Se antes o trabalhador manufatureiro conseguia produzir 5 sapatos 

por dia, por exemplo, dominando todos as etapas produtivas, agora ele conseguiria produzir muito mais, 

fazendo um trabalho mais alienado. O carvão e as engrenagens criaram a linha de montagem. Assim, o patrão 

regulava o ritmo de produção do trabalhador e seus movimentos. A esteira de montagem permitia a 

exploração de um número maior de trabalhadores, como mulheres, crianças, deficientes, ou seja, qualquer 

pessoa que conseguisse fazer um movimento simples repetidas vezes. Assim, a exploração do trabalho infantil 

por exemplo foi necessário para a acumulação primitiva do capital e para o sucesso do processo industrial. 

Quem detinha os meios de produção ganhava dinheiro sobre o trabalho alheio, ao mesmo tempo que o 

trabalhador ex manufatureiro via que não conseguiria competir com essa produção em massa. Trabalho 

assalariado significa vender a força de trabalho por um salário. Esse processo de intensificou com a formação 

industrial que se desenvolveu e se complexificou. Alguns autores, ainda, consideram que a linha de 

montagem e a fragmentação do trabalho foram um processo intencional de domesticação dos corpos e 

desarticulação dos trabalhadores, com a supressão do conhecimento das etapas produtivas.  

 

Destacam-se dentre as características do Fordismo: 

➢ A hierarquização da produção e a concentração industrial que correspondem, respectivamente, à 

posição de cada trabalhador na organização industrial, seja de comando ou não, e a localização 

espacial de todas as etapas da produção industrial em um mesmo espaço.  

➢ A linha de montagem que ditava o tempo de produção fazendo com que as peças chegassem aos 

trabalhadores sem que estes se deslocassem pela fábrica e reduzindo assim o tempo da produção. 

➢ A mão de obra especializada, ou alienada, que refere-se ao exercício de apenas uma função repetitiva 

pelo trabalhador, o que o tornava um especialista naquela função, contudo o trabalhador era 

alienado, ou seja, não sabia desenvolver outras atividades da cadeia produtiva e também não 

identificava seu trabalho no produto final.  

➢ A padronização da produção, ou seja, a produção em série sem alteração do produto a exemplo dos 

carros modelo Ford T. 
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➢ Produção em massa que consistia na produção máxima visando maximizar os lucros. 

 

O modelo de produção industrial Toyotista, idealizado por Eiji Toyoda (1913-2013) e Taiichi Ohno (1912-1990), 

foi difundido pelo mundo a partir da década de 1970. O modelo, também chamado de sistema flexível ou 

pós-fordista, surge na fábrica de automóveis da Toyota, no Japão, após a crise do modelo Fordista-

Taylorista1, visando solucionar os problemas criados por este modelo, tais como, estoques lotados, pressão 

sindical e produtos muito duráveis e padronizados, através da adoção de estratégias opostas. Dentre as 

soluções encontradas para estes problemas destacam-se: 

 

- A polivalência e a alta qualificação dos trabalhadores. Não interessa mais trabalhadores que só 

saibam desempenhar apenas uma função, como no Fordismo. A mão de obra toyotista deve ser 

qualificada e conseguir realizar diversas funções. É importante destacar que com o Toyotismo ocorre 

a diminuição da oferta de empregos, haja vista que o processo de trabalho também se flexibiliza e, 

ao longo do processo produtivo, um mesmo trabalhador realiza diversas funções, diferentemente do 

fordismo, em que o trabalho era mecânico e repetitivo. Isso serviu para ampliar o desemprego no 

setor secundário da economia (indústrias) e transferir a mão de obra para o setor terciário (comércio 

e serviços), onde os empregos se concentram mais na distribuição de mercadorias do que 

propriamente em sua produção (Terciarização). 

 

- O aumento dos salários dos trabalhadores qualificados com o objetivo de transformá-los em 

consumidores e formar assim um mercado consumidor. 

 

- Fim dos estoques máximos e a demanda regulando a oferta, pois assim, quando a procura por uma 

determinada mercadoria é grande, a produção aumenta, mas quando essa procura é menor, a 

produção diminui proporcionalmente, pequenos estoques de giro rápido. 

 

 

       Diferença do fluxo de produção industrial Fordista-Taylorista e Toyotista 

 

 

1 Apesar de um cenário de aparente estabilidade após o surgimento do Keynesianismo (após a crise de 29), a 

sociais. Cabe destacar que a crise do Fordismo não significou o fim deste modelo de produção, mas sim que 

ele deixou de ser o principal modelo utilizado, passando a exercer um papel secundário. 

 

- A produção flexível, ou seja, produção industrial que se adapta às demandas do mercado, ao gosto 

do consumidor (Just in time riedade 

de produtos. 

 

- Produtos não duráveis (obsolescência programada) para possibilitar a renovação dos estoques 

através da compra regular de mercadorias pelos consumidores. 

 

- A desconcentração industrial com o deslocamento das indústrias dos países ricos em direção aos 

países mais pobres. Esse aspecto surgiu da necessidade de espaços para a produção, visto que o 

território japonês, em grande maioria, é formado por montanhas e florestas. 
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Durante o predomínio do Fordismo-Taylorismo era correto afirmar que os países industrializados 

eram os países ricos, pois eram os que tinham capital para investir na otimização da produção 

(maquinário, energia, mão de obra...) e o faziam nas suas indústrias que até então estavam 

concentradas em seu território. Com o Toyotismo e a desconcentração industrial, isto foi alterado 

pois as indústrias migraram para os países pobres e emergentes e as apenas suas sedes se concentram 

nos países ricos. 

 

 
São poucas as áreas industriais do Japão devido ao seu relevo 

 

- Defeitos zero

quanto de indenizações). 

 

- Automação das máquinas, uma mescla de autonomia e automatização das máquinas. É a capacidade 

de uma máquina parar assim que tiver um problema e apenas um único supervisor pode, portanto, 

gerir todas as máquinas. 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. 
para a colocação da cabeça do alfinete; para fazer a cabeça do alfinete requerem-se 3 ou 4 operações 

 
Smith, Adam. A riqueza das nações. Investigação sobre a sua natureza e suas causas. Vol. I. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 

 
Jornal do Brasil, 19 de fevereiro de 1977. 

 

A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes afirmações:  

I. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são submetidos os operários.  

II. O texto refere-se à produção informatizada, e o quadrinho, à produção artesanal.  

III. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de 

todo o processo por parte do operário.  
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Dentre essas afirmações, apenas:  

a) I está correta.  

b) II está correta.  

c) III está correta.  

d) I e II estão corretas.  

e) I e III estão corretas. 

 

2. Andy Warhol (1928-1987) é um artista conhecido por criações que abordaram valores da sociedade de 

consumo; em especial, o uso e o abuso da repetição. Esses traços estão presentes, por exemplo, na 

 

 

 
www.moma.org 

 

O modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente elemento da organização da 

produção industrial representados neste trabalho de Warhol estão apontados em:  

a) taylorismo - produção flexível  

b) fordismo - produção em série  

c) toyotismo - fragmentação da produção  

d) neofordismo - terceirização da produção 

 

3. Considere o texto abaixo e as afirmativas seguintes.  

 

O lançamento do automóvel Ford modelo T, em 1908, nos Estados Unidos da América, assinala o futuro 

da produção industrial como fruto da estandardização e do consumo de massa. Henry Ford, seu 

idealizador, pretendia criar um automóvel barato e, por isso, apoiou-se nos princípios do taylorismo 

que visava otimizar a cadência e os gestos do trabalho, unidos aos princípios da padronização de peças 

intercambiáveis. O modelo T foi um sucesso: em 1910 vinte mil automóveis foram fabricados ao preço 

unitário de U$ 850,00 e, em 1916, seiscentos mil ao preço unitário de U$ 360,00. Até que a produção se 

encerrasse em 1927, aproximadamente quinze milhões de exemplares saíram da linha de montagem.  

 

I. O sistema de produção do Ford T baseava-se na utilização de máquinas-ferramentas, na diminuição 

do uso de mão-de-obra qualificada, no fluxo contínuo de produção, na fixação da jornada de 

trabalho de oito horas, no aumento dos salários.  

II. A introdução do Ford T no mercado ajudou a gerar não apenas um novo modelo de produção, mas 

também, novos padrões de operários capazes de adquirir o produto do próprio trabalho, 

tornando-se modelos para a sociedade americana.  

III. O sucesso do Ford T marca um momento de prosperidade e crescimento para uma sociedade que 

aceitou as normas impostas pelos interesses da indústria: consumo restrito e seletivo, trabalho 

cadenciado e em ritmo leve, com deslocamento do operário no interior da fábrica.  

IV. O Ford T foi um símbolo da transformação no trabalho industrial. Os trabalhadores facilmente 

adaptaram-se ao seu novo ritmo e natureza. Esse carro foi, também, símbolo dos produtos 

industriais baseados em uma produção seletiva e padronizada que visava atender uma única 

parcela da sociedade.  
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Dentre as alternativas abaixo:  

a) apenas I e II são corretas.  

b) apenas I e III são corretas.  

c) apenas II e IV são corretas.  

d) apenas III e IV são corretas. 

 

4. Fordismo é um termo que se generalizou a partir da concepção de Antonio Gramsci, que o utiliza para 

caracterizar o sistema de produção e gestão empregado por Henry Ford, em sua fábrica, a Ford Motor 

Co., em Highland Park, Detroit, em 1913. O método fordista de organização do trabalho produziu 

surpreendente crescimento da produtividade, garantindo, assim, produção em larga escala para 

consumo de massa. O papel desempenhado pelo fordismo, enquanto sistema produtivo, despertou, 

por exemplo, a atenção de Charles Chaplin, que o retratou com ironia no filme Os Tempos Modernos.  

 

Assinale a alternativa que apresenta características desse método de gestão e de organização técnica 

da produção de mercadorias. 

a) Unidade entre concepção e execução, instaurando um trabalho de conteúdo enriquecido, 

preservando-se, assim, as qualificações dos trabalhadores. 

b) Substituição do trabalho fragmentado e simplificado, típico da Revolução Industrial, pelas 

 

c) Supressão progressiva do trabalhador taylorizado e, consequentemente

-se, em seu lugar, o trabalhador 

polivalente. 

d) Controle dos tempos e movimentos do trabalho, com a introdução da esteira rolante, e de salários 

mais elevados em relação à média paga nas demais empresas. 

e) Redução das distâncias hierárquicas no interior da empresa, como forma de estimular o trabalho 

em grupos, resultando em menos defeitos de fabricação e maior produção. 

 

5. No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-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 

técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. 
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. 

 

6. Leia os textos que seguem. O primeiro é de autoria do pensador alemão Karl Marx (1818-1883) e foi 

publicado pela primeira vez em 1867. O segundo integra um caderno especial sobre trabalho infantil, 

do jornal Folha de S. Paulo, publicado em 1997. 

 

 a força muscular, a maquinaria permite o emprego de trabalhadores sem força 

muscular ou com desenvolvimento físico incompleto, mas com membros mais flexíveis. Por isso, a 

primeira preocupação do capitalista, ao empregar a maquinaria, foi a de utilizar o trabalho das mulheres 

e das crianças. (...) [Entretanto,] a queda surpreendente e vertical no número de meninos [empregados 

nas fábricas] com menos de 13 anos [de idade], que freqüentemente aparece nas estatísticas inglesas 

dos últimos 20 anos, foi, em grande parte, segundo o depoimento dos inspetores de fábrica, resultante 

de atestados médicos que aumentavam a idade das crianças para satisfazer a ânsia de exploração do 

 
(MARX, K. O Capital: crítica da economia política. 19. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. Livro I, v. 1, p. 451 e 

454). 
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da proibição constitucional, não existe até hoje uma punição criminal para quem desobedece à 

legislação. O empregador que contrata menores de 14 anos 

Trabalho Lélio Bentes Corrêa. Além de não sofrer sanção penal, os empregadores muitas vezes se 

livram das multas trabalhistas devido a uma brecha da própria Constituição. O artigo 7º, inciso XXXIII, 

 

 
(Folha de S. Paulo, 1 maio 1997. Caderno Especial Infância Roubada  Trabalho Infantil.) 

 

Com base nos textos, é correto afirmar: 

a) Graças às críticas e aos embates questionando o trabalho infantil durante o século XIX, na Inglaterra, 

o Brasil pôde, no final do século XX, comemorar a erradicação do trabalho infantil. 

b) Em decorrência do desenvolvimento da maquinaria, foi possível diminuir a quantidade de trabalho 

humano, dificultando o emprego do trabalho infantil nas indústrias desde o século XIX, na 

Inglaterra, e nos dias atuais, no Brasil. 

c) A legislação proibindo o trabalho infantil na Inglaterra do século XIX e a legislação atual brasileira 

são instrumentos suficientes para proteger as crianças contra a ambição de lucro do capitalista. 

d) O trabalho infantil foi erradicado na Inglaterra, no século XIX, através das ações de fiscalização dos 

inspetores nas fábricas, exemplo que foi seguido no Brasil do século XX. 

e) O desenvolvimento da maquinaria na produção capitalista potencializou, no século XIX, o emprego 

do trabalho infantil. Naquele contexto, a legislação de proteção à criança pôde ser burlada, o que 

ainda se verifica, de certa maneira, no Brasil do final do século XX. 

 

7. 
o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes 

maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente 

 
SENNETT R. A corrosão do caráter, consequências pessoais do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 1999 (adaptado). 

 

Comparada à organização do trabalho característica do taylorismo e do fordismo, a concepção de 

tempo analisada no texto pressupõe que 

a) as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais. 

b) as estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. 

c) os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. 

d) as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. 

e) os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. 

 

8. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de 

desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos sem que estes, contudo, percam o comando 

da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na 

clara segmentação setorial das atividades econômicas. 
RIO, G. A. P. A espacialidade da economia. In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org.). Olhares geográficos: 

modos de ver e viver o espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012 (adaptado). 

 

Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados a 

a) saturação do setor secundário. 

b) ampliação dos direitos laborais. 

c) bipolarização do poder geopolítico. 

d) consolidação do domínio tecnológico. 

e) primarização das exportações globais. 

 

9. O capitalismo já conta com mais de dois séculos de história e, de acordo com alguns estudiosos, vive-

se hoje um modelo pós-fordista ou toyotista desse sistema econômico. Observe o anúncio publicitário: 
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Uma estratégia própria do capitalismo pós-fordista presente neste anúncio é: 

a) concentração de capital, viabilizando a automação fabril    

b) terceirização da produção, massificando o consumo de bens    

c) flexibilização da indústria, permitindo a produção por demanda    

d) formação de estoque, aumentando a lucratividade das empresas   

e) terciarização do trabalho, com a ampliação do setor de comércio 

 

10. 
 , fabricando quinze milhões de exemplares de 

 

 

concessionárias da Nissan desde agosto de 1991. [...] é um sistema de informação de ponta que 

coordena a produção e a venda, e [...] que permite dar ao cliente o prazo exato. [...] a fabricação se 

aproxi  

BECKOUCHE, Pierre. Indústria um só mundo. São Paulo: Ática, 1995. p. 28 e 31. 

 

Os dois fragmentos de texto acima exemplificam as transformações dos métodos de produção e de 

trabalho, com consequentes mudanças na forma de consumo da população mundial. Eles falam 

respectivamente 

a) da produção flexível e do pós-fordismo. 

b) do fordismo e do taylorismo. 

c) do socialismo e do capitalismo. 

d) do fordismo e do método Just-in-time. 

e) da indústria planificada e do toyotismo. 
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11.  Analise a tirinha a seguir: 

 

 
Disponível em <http://images.google.com.br/novaes>. Acesso em 24/10/2008. 

 

Nela, evidencia-se que a introdução da cronometragem no interior da produção vai se tornar um ponto 

de atrito constante entre a direção e os operários e suas organizações. Esse princípio foi introduzido 

na organização do trabalho pelo paradigma de produção: 

a) flexível. 

b) marxista. 

c) pós-fordista. 

d) taylorista. 

e) toyotista. 

 

12. A tecelagem é numa sala com quatro janelas e 150 operários. O salário é por obra. No começo da 

fábrica, os tecelões ganhavam em média 170$000 réis mensais. Mais tarde não conseguiam ganhar mais 

do que 90$000; e pelo último rebaixamento, a média era de 75$000! E se a vida fosse barata! Mas as 

casas que a fábrica aluga, com dois quartos e cozinha, são a 20$000 réis por mês; as outras são de 25$ 

a 30$000 réis. Quanto aos gêneros de primeira necessidade, em regra custam mais do que em São 

Paulo.  
CARONE, E. Movimento operário no Brasil. São Paulo: Difel, 1979.  

 

Essas condições de trabalho, próprias de uma sociedade em processo de industrialização como a 

brasileira do início do século XX, indicam a 

a) exploração burguesa. 

b) organização dos sindicatos.  

c) ausência de especialização. 

d) industrialização acelerada.  

e) alta de preços. 
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13. A segunda revolução industrial se caracterizou, dentre outros motivos, pelo desenvolvimento de novas 

ferramentas, fontes de energia e setores industriais, surgidos principalmente a partir da segunda 

metade do século XIX. Sobre as inovações da segunda revolução industrial, aponte a alternativa abaixo 

que está incorreta. 

a) Petróleo. 

b) Energia Elétrica. 

c) Motor a combustão. 

d) Máquina a vapor. 

e) Aço. 
 

14. Sobre a Revolução Industrial: 

I. Ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais provenientes das atividades 

mercantis. 

II. Ocorreu principalmente na Inglaterra (Primeira Revolução Industrial) e mais tarde em alguns países 

da Europa Ocidental e nos EUA (Segunda Revolução Industrial). 

III. Trouxe como consequência a abolição da escravidão em alguns países com objetivo de ampliar os 

mercados consumidores mundiais. 

 

Assinale, agora, a alternativa mais adequada: 

a) I e II estão corretas. 

b) III e II estão incorretas. 

c) todas estão incorretas. 

d) todas estão corretas. 

e) I e III estão corretas. 

 

15. A Primeira Revolução Industrial se desenvolveu principalmente na Inglaterra a partir do século XVIII. 

Entretanto, a partir do século XIX, a industrialização se expandiu para outros locais que somados aos 

novos desenvolvimentos tecnológicos caracterizaram a chamada Segunda Revolução Industrial. Quais 

dos países abaixo não se industrializaram durante a Segunda Revolução Industrial, no século XIX? 

a) Portugal. 

b) EUA. 

c) Alemanha. 

d) França. 

e) Japão. 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Uma das característica do Fordismo-Taylorismo é a produção em massa e esta deu início ao processo de 

formação da chamada sociedade de consumo. Após a leitura do texto abaixo, discorra sobre a associação 

que pode ser feita entre sociedade de consumo e o modelo rígido e dê exemplo de setores industriais que 

ainda hoje poderiam se utilizar desse modelo sem prejuízos econômicos que culminem em uma nova crise. 

 

capitalista (...) Nesse sentido, o desenvolvimento econômico e social é pautado pelo aumento do consumo, 

que resulta em lucro ao comércio e às grandes empresas, gerando mais empregos, aumentando a renda, o 

que acarreta ainda mais consumo. Uma ruptura nesse modelo representaria uma crise, pois a renda diminuiria, 

o desemprego elevar-se-ia e o acesso a elementos básicos seria mais dificultado. (...) Suas raízes estão 

vinculadas ao processo de Revolução Industrial (...) A consequência foi uma crise de superprodução das 

fábricas, que ficaram com grandes estoques de produtos sem um mercado consumidor capaz de absorvê-

los, gerando a crise de 1929  
Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-capitalismo-sociedade-consumo.htm> Acesso em: 16 de Jan 

de 2017. 

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/crise-1929.htm
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

A produção informatizada não exige vários operários para fazer um pequeno processo cada um. Tanto o 

quadrinho como o texto falam sobre divisão e alienação do trabalho.  

 

2. b 

A repetição dos produtos lembra uma prateleira de mercado, lembra os novos tempos onde essa obra 

foi produzida, marcada pela organização da produção industrial em série.  

 

3. a 

A ideia do Ford T preto refletia os ideiais fordistas: a produção máxima afim de vender para todas as 

parcelas da sociedade. No início da produção, quando tinham poucos produzidos, era mais caro, 

posteriormente com muitos carros produzidos, barateia o preço. A crise do fordismo também fez com o 

que os patrões elevassem o salário dos funcionários afim de permitir que eles também pudessem adquirir 

seu produto final, afim de movimentar o estoque.  

 

4. d 

As características do Fordismo controlam o tempo e o movimento do trabalho a partir das linhas de 

montagem. Como o coração da técnica foi na empresa, ela também obtinha melhores condições de 

trabalho do que as demais.  

 

5. 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, o modelo Toyotista de produção 

industrial. 

 

6. e 

Ainda na atualidade não conseguimos superar o trabalho infantil. Suas raízes vem da necessidade de 

exploração do capital para compor a renda primitiva. Os textos mostram momentos diferentes da história 

e locais diferentes que se utilizavam do trabalho infantil com brechas na legislação.  

 

7. e 

O trecho de apoio aponta para a questão do trabalho em um contexto flexível, ou seja, o trabalho no 

contexto Toyotista, em que o trabalhador muitas das vezes não necessita ir para a fábrica para trabalhar, 

como em um contexto fordista-taylorista, pois era o local de produção e por sua vez de controle do 

ritmo de produção através da linha de montagem. No Toyotismo o trabalhador pode exercer suas 

funções remotamente, sendo assim, o empregador não mais exerce controle sobre o processo 

produtivo mas sobre os resultados apresentados pelo trabalhador através de metas pré-estabelecidas. 

 

8. d 

Hoje, o desenvolvimento tecnológico é a principal vertente de crescimento econômico e está 

associado aos tecnopolos, universidades e setores de pesquisa das empresas, onde se encontra a mão 

de obra característica do modelo Toyotista, a mão de obra qualificada e polivalente. Nesse sentido, os 

países desenvolvidos perdem as suas indústrias para países onde a mão de obra é mais barata, numerosa 

e pouco qualificada, porém não deixam de desenvolver a tecnologia e, por isso, não perdem a posição 

de centro de comando. 
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9. c  

A imagem evidencia uma das características do modelo produtivo industrial Toyotista, a demanda 

regulando a oferta, ou seja, a produção de bens de acordo com a procura, de acordo com as 

demandas dos consumidores, evitando assim os desperdícios de investimentos e os estoques lotados. 

 

10. d 

Os trechos apresentados na questão apontam dois distintos modelos produtivos industriais, o primeiro, 

o modelo Fordista, baseado na padronização produtiva e a produção em larga escala gerando estoques 

cheios, e o segundo, o modelo Toyotista (ou flexível) em que a produção ocorre de acordo com a 

demanda, just-in-time.   

 

11. d 

O fordismo se caracteriza por aquela imagem da linha de montagem, na fábrica. Com o avanço da 

tecnologia foi possível colocar partes burocráticas e empresariais da fábrica em outros espaços. Os 

computadores e os nichos de trabalho indicam esse avanço, porém a estrutura concentrada no patrão 

regulando o ritmo do trabalhador permanece a mesma.  

 

12. a 

O processo de exploração por parte de quem detêm o capital inicial para montar uma mão de obra 

assalariada é parte essencial do processo produtivo.  

 

13. d 

A questão pede a alternativa incorreta. O que não participou foi a máquina a vapor, que caracteriza a 

primeira revolução industrial.  

 

14. a 

A escravidão já fez parte da composição das estruturas produtivas e das formas de lucro das primeiras 

revoluções industriais.  

 

15. a 

Após a Segunda Guerra Mundial, Portugal, ao contrário dos demais países que tiveram industrialização 

precoce e hegemônica, pôde se aprofundar em sua industrialização.  

 

Questão Contexto 

Uma das principais características do Fordismo é a produção em larga escala o que levou à um quadro de 

estoque cheio. Para solucionar esta questão havia a necessidade da ampliação do mercado consumidor, o 

consumo foi assim estimulado através da adoção do pleno emprego e diminuição da carga horária de 

trabalho para que os trabalhadores-consumidores pudessem consumir. Destaca-se ainda sobre o Fordismo 

que a sua característica de produção em massa ainda funciona para os setores industriais que produzem 

bens que são consumidos largamente, tais como, o setor alimentício, calçadista, entre outros. 

16.  
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Revoluções Industriais   
16 

jul 
 

 

RESUMO   
 

 

A Geografia estuda os fenômenos que se manifestam no espaço geográfico e que possuem alguma 

-se do espaço 

natural, que é aquele não sofreu interferência humana.  

 

Cabe aqui destacar que inicialmente o Homem vivia no que se chamava de Meio Natural, período 

em que o Homem e a sociedade dependiam do tempo da natureza, porém as revoluções industriais 

impulsionaram a modificação deste meio. 

 

A definição de Revoluções Industriais é a ocorrência de sucessivas transformações profundas na 

sociedade e no espaço, transformações essas impulsionadas pela atividade industrial que realiza 

transformações de matéria. 

 

Quando ocorre a Primeira Revolução Industrial esse meio natural é alterado, dando origem assim ao 

Meio Técnico caracterizado pelo domínio do Homem sobre a natureza, essa utilizada em larga escala pelo 

modelo Fordista. Com a evolução das técnicas chega-se ao Meio Técnico Científico Informacional. 

 

Sobre as características das Revoluções Industriais pode-se citar o século XVIII, a Inglaterra como país 

pioneiro, a predominância da indústria têxtil, carvão mineral como principal fonte de energia, exploração da 

mão de obra e ausência de direitos trabalhistas como características da Primeira Revolução. Já a Segunda 

Revolução Industrial ocorrida no século XIX tem como principais características o pioneirismo dos EUA, 

Alemanha e Japão, destaque da indústria automobilística e o Petróleo como fonte de energia. A Terceira 

Revolução Industrial, iniciada na década de 1970 com o destaque norte-americano, tem como modelo 

produtivo o Toyotismo, soma-se a isto o intenso uso de máquinas e robôs em substituição da mão-de-obra 

humana. Neste momento do desenvolvimento industrial destaca-se o surgimento de tecnopólos, novas áreas 

industriais que unem centros de produção de tecnologias de ponta com centros de pesquisa científica 

(universidades).  

 

A primeira revolução industrial é caracterizada pela mudança dos processos de manufatura para a 

os métodos de produção artesanal, que conta com a ajuda de máquinas. Quando se realiza um trabalho 

manual por muito tempo para fazer um produto em série, é possível identificar movimentos que se repetem. 

Com o tempo foram desenvolvidas máquinas para acelerar esses movimentos e aumentar a produção em 

escala. Pode-se dizer que a revolução industrial começou na Inglaterra, muito motivada pela substituição da 

madeira pela matéria prima que motivou o desenvolvimento de máquinas a vapor: o carvão. 

 

Os países europeus e os Estados Unidos tiveram suas revoluções industriais primeiro. Por isso é 

comum ouvir que os países subdesenvolvidos tiveram um processo de industrialização tardio, e também 

subordinado aos países que se desenvolveram primeiro. Esse termo, Revolução Industrial, se refere as 

mudanças profundas nas estruturas sociais, nas paisagens, nas formas de trabalhar e nas mudanças de 

significado e de função que os espaços passam assumir, regulado pelas formas de se produzir. A primeira 

revolução industrial evoluiu para a Segunda entre 1840 e 1870, quando a tecnologia e a economia ganharam 

forças com o desenvolvimento crescente de novas formas de conectar os mercados. Os barcos a vapor, 

navios, as ferrovias, a fabricação em larga escala e máquinas que usavam a energia a vapor foram os marcos 

que puderam delimitar um rompimento entre a primeira e a segunda revolução industrial. O modelo 

produtivo que orientou a segunda fase da revolução industrial ficou conhecido como Fordismo, também 

chamado de Fordismo-Taylorismo ou modelo rígido. É o modelo produtivo, ou seja, o pensamento de 

execução produtiva, a forma de organização industrial, que caracterizou a Segunda Revolução Industrial. 

Para desenvolver sua indústria automobilística, Ford se inspirou nas ideias de Frederick Taylor, ou seja, Taylor 

elaborou as teorias que visavam uma maior produtividade industrial baseada em uma racionalidade, enquanto 
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É importante frisar que a industrialização veio associada a detenção dos meios de produção, 

explorando a mão de obra do trabalhador. Se antes o trabalhador manufatureiro conseguia produzir 5 sapatos 

por dia, por exemplo, dominando todos as etapas produtivas, agora ele conseguiria produzir muito mais, 

fazendo um trabalho mais alienado. O carvão e as engrenagens criaram a linha de montagem. Assim, o patrão 

regulava o ritmo de produção do trabalhador e seus movimentos. A esteira de montagem permitia a 

exploração de um número maior de trabalhadores, como mulheres, crianças, deficientes, ou seja, qualquer 

pessoa que conseguisse fazer um movimento simples repetidas vezes. Assim, a exploração do trabalho infantil 

por exemplo foi necessário para a acumulação primitiva do capital e para o sucesso do processo industrial. 

Quem detinha os meios de produção ganhava dinheiro sobre o trabalho alheio, ao mesmo tempo 

que o trabalhador ex manufatureiro via que não conseguiria competir com essa produção em massa. Trabalho 

assalariado significa vender a força de trabalho por um salário. Esse processo de intensificou com a formação 

industrial que se desenvolveu e se complexificou. Alguns autores, ainda, consideram que a linha de 

montagem e a fragmentação do trabalho foram um processo intencional de domesticação dos corpos e 

desarticulação dos trabalhadores, com a supressão do conhecimento das etapas produtivas.  

 

Destacam-se dentre as características do Fordismo: 

➢ A hierarquização da produção e a concentração industrial que correspondem, respectivamente, à 

posição de cada trabalhador na organização industrial, seja de comando ou não, e a localização 

espacial de todas as etapas da produção industrial em um mesmo espaço.  

➢ A linha de montagem que ditava o tempo de produção fazendo com que as peças chegassem aos 

trabalhadores sem que estes se deslocassem pela fábrica e reduzindo assim o tempo da produção. 

➢ A mão de obra especializada, ou alienada, que refere-se ao exercício de apenas uma função repetitiva 

pelo trabalhador, o que o tornava um especialista naquela função, contudo o trabalhador era 

alienado, ou seja, não sabia desenvolver outras atividades da cadeia produtiva e também não 

identificava seu trabalho no produto final.  

➢ A padronização da produção, ou seja, a produção em série sem alteração do produto a exemplo dos 

carros modelo Ford T. 

➢ Produção em massa que consistia na produção máxima visando maximizar os lucros. 

 

 

A crise de superprodução de 29 pode ser considerada um primeiro sinal de esgotamento do 

Fordismo, que até então era visto como a evolução do momento em termos produtivos. Após a Grande 

Depressão, o fordismo voltou a dar bons resultados, atingindo seus ápices entre 1945 e 1968, pelas políticas 

de estimulo à capacidade de consumo, no período que ficou conhecido como anos dourados. Porém, a 

demasiada rigidez nas formas produtivas vinham impedir seu crescimento. Rigidez significa que as formas de 

produzir eram ainda mais fixas e rígidas do que hoje. Jornadas de trabalho fechadas, de oito horas, no mesmo 

local de trabalho, que não gosta de faltas e atrasos mesmo em situações excepcionais, por ser um sistema 

que conta com a exploração extra para acumulação de capital. De maneira geral, pode-se dizer também que 

a estabilidade e a duração do funcionário na empresa, assim como um plano de carreira apoiado em direitos 

trabalhistas fixos e duradouros, eram mais presentes do que atualmente.  

 

Outras empresas competitivas começaram a superar Ford no título de maior montadora do mundo 

com suas inovações. A produção em massa passa a ser substituída por uma produção controlada, cada vez 

mais de acordo com a demanda do cliente. A empresa Ford não se modernizou a tempo, enquanto a empresa 

Toyota criava novas maneiras de organizar o trabalho mais alinhadas com o novo cenário contemporâneo, 

criando soluções que superavam os problemas do modelo até então atual. A crise do Fordismo é então a 

retirada de seu modelo produtivo do cenário competitivo, cedendo a vez para outros modelos mais rentáveis 

e eficientes.  

 

Muitas mudanças são reguladas pela competição das empresas que criam novas formas utilizando-se 

das novas invenções e cenários contemporâneos. Se antes uma empresa como Ford conseguiu elaborar um 

modelo produtivo-econômico que ditou uma nova forma de produzir, mais lucrativa em larga escala, 

permanecendo como modelo principal por muito tempo, isto também tende a ser superado. Quem não 

seguisse as dinâmicas da linhas de montagem dificilmente sobreviveria no cenário competitivo. Mas com o 

tempo, os sinais de esgotamento e problemas desse sistema surgem e tendem a ser superados pelas 

empresas que utilizavam esse modelo e estavam inseridas no cenário hegemônico e dinâmico de produção, 

criando novos padrões que, quanto mais vão dando certo no cenário internacional, mais vão sendo também 

reproduzidos. Assim, muitas características do fordismo ainda ficam presentes como heranças, mesmo tendo 
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um cenário cada vez mais moderno e inovador a frente. As ilhas de trabalho nas empresas por exemplo 

simbolizam um distanciamento de certos trabalhadores da linha de montagem e da fábrica , permitindo que 

o trabalhador comande mais funções, mas é fragmentado, conta com espaços de controle visual, o ritmo de 

trabalho é submetido ao patrão, como no fordismo clássico. Daí é criado o conceito de Pós Fordismo, como 

uma transição para outro modelo produtivo vigente. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Observe o mapa a seguir: 

 
 

 

Com base no mapa e nos conhecimentos de Geografia, assinale a alternativa correta. 

a) O mapa indica os centros políticos e econômicos das maiores potências militares e geopolíticas do 

mundo. 

b) Estão indicadas as maiores concentrações populacionais de cada uma das grandes civilizações 

modernas: a americana, a europeia, a russa, a negra, a oriental e a austral. 

c) A maioria das grandes concentrações urbanas do mundo se localiza no hemisfério Norte, devido ao 

papel do clima temperado e dos grandes vales pluviais na origem da civilização. 

d) As áreas indicadas mostram concentrações urbanas e industriais que vêm perdendo importância 

relativa na economia mundial em função do crescimento demográfico e industrial da Índia. 

e) As áreas indicadas são grandes concentrações industriais em termos de valor da produção, sem 

considerar diferenças relacionadas à sofisticação dos produtos e da tecnologia. 

 

2. Embora as atividades industriais na segunda metade do século XX tenham se dispersado para áreas 

consideradas periféricas, o que se nota é que elas permanecem bastante concentradas nos países 

centrais onde há importantes pesquisas em novas tecnologias, o mercado é mais dinâmico e os 

recursos financeiros são abundantes. 

 

Considerando, nesse contexto, as indústrias nos países do G7, assinale a alternativa incorreta. 

a) A política imperialista dos Estados Unidos, através da expansão mundial das empresas 

multinacionais, fortaleceu a indústria estadunidense.    

b) A reunificação das duas Alemanhas, em 1990, revelou que as indústrias da porção oriental operavam 

com tecnologias arcaicas.    

c) A entrada de capitais através do Plano Marshall e a ampliação de mercado consumidor foram 

decisivos para o desenvolvimento da indústria italiana no pós-Segunda Guerra Mundial.    

d) A abundância em recursos naturais e a política protecionista com predomínio de empresas estatais 

foram fatores determinantes para o crescimento da indústria japonesa, no período de 1950 a 1990. 
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3. É possível indicar a indústria como um dos principais agentes de produção do espaço geográfico. 

Sobre o processo de desenvolvimento das indústrias, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A Primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, representou um momento importante, no 

qual foi intensificada a mecanização e foi introduzida a produção em série. 

b) A localização das novas regiões industriais, chamadas de tecnopolos, não são definidas pela 

proximidade das matérias-primas e sim pela proximidade de importantes centros de pesquisa e 

ensino universitários. 

c) A passagem da Primeira para a Segunda Revolução Industrial foi o marco da introdução do petróleo 

enquanto principal fonte de energia e do desenvolvimento da indústria automobilística. 

d) A Terceira Revolução Industrial é também chamada de revolução técnico-científica e é marcada 

pelo desenvolvimento da informática, robótica, telecomunicações e microeletrônica, tendo se 

iniciado, entre outros países, no Japão. 

e) A industrialização tardia é característica dos países desenvolvidos, entre eles os EUA e a Inglaterra, 

que se destacaram no século XX como grandes potências mundiais. 

 

4. Resolver a questão com base nas informações a seguir, que tratam da atividade industrial. 

 

Os fatores locais variam ao longo do tempo e em função do tipo de indústria que se quer implantar. 

Atualmente podemos dizer que ocorre uma descentralização industrial em escala mundial, mas 

também em escala nacional e local, graças ao desenvolvimento dos setores de transportes, 

telecomunicações e informações. 

 

Como outros fatores a considerar na atividade industrial, citam-se: 

1. fontes de energia 

2. mercado consumidor 

3. matérias primas 

4. mão de obra 

 

Estão corretamente identificados os fatores 

a) 1 e 3, apenas. 

b) 2 e 4, apenas. 

c) 1, 2 e 4, apenas. 

d) 2, 3 e 4, apenas. 

e) 1, 2, 3 e 4. 

 

5. 
setores da sua economia: ela provoca o desenvolvimento de atividades que lhe são complementares, 

como fornecedores de matérias-primas e de energia, fornecendo oportunidade de emprego à mão-

de-obra, forçando a sua qualificação, produzem capitais e estimulam o desenvolvimento do comércio, 

dos  
ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia econômica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

 

A indústria é vital para colocar os países na vanguarda do processo de desenvolvimento econômico. 

Sobre a evolução da indústria, é correto afirmar: 

a) O artesanato que antecedeu à manufatura teve como principal característica um trabalhador 

altamente especializado. 

b) A invenção da máquina a vapor está vinculada à primeira fase da Revolução Industrial que teve como 

principal base energética o petróleo. 

c) A doutrina liberal predominou na segunda fase da Revolução Industrial, tendo sido implantada, na 

Inglaterra, pelo seu criador Henry Ford. 

d) Os Tigres Asiáticos, países de industrialização tardia, se desenvolveram a partir de uma política 

agressiva, voltada para o mercado interno. 

e) A reengenharia e o just in time são elementos da terceira fase da Revolução Industrial que teve seu 

modelo derivado do Toyotismo. 
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6. manuais 

de instrução, o empregado da fábrica dispõe de apenas seis segundos. Finalizada essa etapa, a 

embalagem é repassada ao funcionário seguinte da linha de montagem, o qual tem a missão de 

escanear o pacote em dois pontos diferentes e, em seguida, colar uma etiqueta. Em um único dia, a 

 
blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2013/08/12/ Acesso em: 12.08.2013. Adaptado  

 

Refletindo sobre a situação exposta no texto, é correto afirmar que essa fábrica se organiza pelo 

sistema de produção conhecido como  

a) toyotismo, no qual a mecanização do trabalho leva à divisão equitativa dos lucros entre os 

operários.  

b) toyotismo, no qual os trabalhadores controlam os meios de produção e produzem no seu próprio 

ritmo.  

c) fordismo, no qual cada um dos trabalhadores realiza todas as etapas do processo produtivo nas 

fábricas.  

d) fordismo, no qual a livre iniciativa do trabalhador determina o ritmo das fábricas e o volume da 

produção 

e) fordismo, no qual há uma divisão do trabalho, e a mecanização da produção leva à repetição de 

tarefas. 

 

7.  -se a 

fábrica moderna e transformou-se a indústria automobilística em um dos empreendimentos mais 

importantes do século XX. Inventou-  
 (Dinheiro. Editora Três, nº 122. p. 20.)?  

a) Fordismo  a produção em escala  

b) Toyotismo e a produção flexível  

c) Trabalhador polifuncional  

d) Terceirização  a inovação industrial do século  

e) Racionalização dos estoques 

 

8. No final de 2000 o jornalista Scott Miller publicou um artigo no The Wall Street Journal, reproduzido 

 

 
 a BMW, mas vale menos no mercado do 

que a rival. Para saber por que, é preciso pegar um operário típico da montadora alemã. Klaus Seifert 

é um veterano da casa. Cabelo grisalho, Seifert é um planejador eletrônico de currículo impecável. 

Sua filha trabalha na montadora e, nas horas vagas, o pai dá aulas de segurança no trânsito em escolas 

vizinhas. Mas Seifert tem, ainda, uma bela estabilidade no emprego. Ganha mais de 100 mil marcos por 

ano (51.125 euros), embora trabalhe apenas 7 horas e meia por dia, qua

 

 

A relação entre lucro capitalista e remuneração da força-de-trabalho pode ser abordada a partir do 

conceito de mais-valia, definido como aquele: 

 
(BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 227). 

 

Com o intuito de ampliar a taxa de extração de mais-valia absoluta, qual seria a medida imediata mais 

adequada a ser tomada por uma empresa de automóveis? 

a) Aumentar o número de veículos vendidos. 

b) Transferir sua fábrica para regiões cuja força-de-trabalho seja altamente qualificada. 

c) Incrementar a produtividade por meio da automatização dos processos de produção. 

d) Ampliar os gastos com o capital constante, ou seja, o valor dispendido em meios de produção. 

e) Intensificar a produtividade da força de trabalho sem novos investimentos de capital 
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9. poluição e outras ofensas ambientais ainda não tinham esse nome, mas já eram largamente notadas 

no século XIX, nas grandes cidades inglesas e continentais. E a própria chegada ao campo das estradas 

de ferro suscitou protestos. A reação antimaquinista, protagonizada pelos diversos luddismos, antecipa 

a batalha atual dos ambientalistas. Esse era, então, o combate social contra os miasmas urb  
SANTOS M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: EDUSP, 2002 (adaptado). 

 

O crescente desenvolvimento técnico-produtivo impõe modificações na paisagem e nos objetos 

culturais vivenciados pelas sociedades. De acordo com o texto, pode-se dizer que tais movimentos 

sociais emergiram e se expressaram por meio 

a) das ideologias conservacionistas, com milhares de adeptos no meio urbano. 

b) das políticas governamentais de preservação dos objetos naturais e culturais. 

c) das teorias sobre a necessidade de harmonização entre técnica e natureza. 

d) dos boicotes aos produtos das empresas exploradoras e poluentes. 

e) da contestação à degradação do trabalho, das tradições e da natureza. 

 

10. Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares e de baixa 

produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da revolução 

tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, observadas 

consequências econômicas, sociais e ambientais inter-relacionadas no período posterior à Revolução 

Industrial, as quais incluem  

a) a erradicação da fome no mundo. 

b) o aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas. 

c) a maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. 

d) a menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na agricultura. 

e) o contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário da economia, em face da 

mecanização. 

 

11.  

 
NEVES, E. Engraxate. Disponível em: www.grafar.blogspot.com. Acesso em: 15 fev. 2013. 

 

Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no 

cartum é caracterizada pelo pessimismo em relação à 

a) ideia de progresso. 

b) concentração do capital. 

c) noção de sustentabilidade. 

d) organização dos sindicatos. 

e) obsolescência dos equipamentos. 
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12. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de 

desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos sem que estes, contudo, percam o comando 

da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na 

clara segmentação setorial das atividades econômicas. 
RIO, G. A. P. A espacialidade da economia. In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org.). Olhares geográficos: 

modos de ver e viver o espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012 (adaptado). 

Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados a 

a) saturação do setor secundário. 

b) ampliação dos direitos laborais. 

c) bipolarização do poder geopolítico. 

d) consolidação do domínio tecnológico. 

e) primarização das exportações globais. 

 

13. A configuração do espaço urbano da região do Entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais 

aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição 

de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os 

principais serviços, e a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa 

renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e produtividade, e 

aos serviços sociais e infraestrutura básica. 
CAIADO, M. C. A migração intrametropolitana e o processo de estruturação do espaço urbano da Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. In: HOGAN, D. J. et al. (Org ). Migração e ambiente nas aglomerações 

urbanas. Campinas: Nepo/Unicamp, 2002. 

 

A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de 

a) expansão vertical. 

b) polarização nacional. 

c) emancipação municipal. 

d) segregação socioespacial. 

e) desregulamentação comercial. 

 

14. A instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a 

localização, que deve ser próxima tanto dos centros de consumo como das áreas de produção. A 

Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo 

processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que 

podem ser obtidos a partir de petróleo nacional ou importado. 
Murta, Energia: o vício da civilização, crise energética e alternativas sustentáveis. Rio de Janeiro Caramond 2011 

 

A territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais. A partir da leitura 

do texto, o fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade a 

a) sedes de empresas petroquímicas. 

b) zonas de importação de derivados 

c) polos de desenvolvimento tecnológico. 

d) áreas de aglomerações de mão de obra 

e) espaços com infraestrutura de circulação 

 

15. 
humanas; dessa forma, representa interesses, técnicas e valores dessas mesmas sociedades, que o 

constroem segundo suas necessidades. Então, é possível dizer que ele reflete o estágio de 

 
(SILVA, A. C. et. al. Geografia contextos e redes 01. 1º ed. São Paulo: Moderna, 2013. p.19). 

 

No trecho acima, observa a noção de espaço geográfico vinculada: 

a) ao emprego aleatório de ferramentas desprovidas de seus contextos. 

b) à ideia de que a sociedade é o reflexo do meio onde vive e que nele se reproduz. 

c) à história da humanidade, limitando esse conceito às justaposições do passado. 

d) aos interesses da sociedade, em uma perspectiva totalitária e sem subjetividades. 

e) à utilização das técnicas para a produção da sociedade e suas espacialidades. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

 

 
Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com/-

T2uxr_gqbEE/VMlzJ9hkv0I/AAAAAAAAAAc/zc9iTo43eTA/s1600/ESPA%C3%87O%2BGEOGR%C3%81FICO.jpg> Acesso em: 16 de 

Jan de 2017. 

 

Com base na imagem, desenvolva um parágrafo sobre o tempo da natureza e o tempo das técnicas e como 

a passagem de um para outro influenciou a evolução do espaço natural para o espaço geográfico. 

 

 

 

  

http://3.bp.blogspot.com/-T2uxr_gqbEE/VMlzJ9hkv0I/AAAAAAAAAAc/zc9iTo43eTA/s1600/ESPA%C3%87O%2BGEOGR%C3%81FICO.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-T2uxr_gqbEE/VMlzJ9hkv0I/AAAAAAAAAAc/zc9iTo43eTA/s1600/ESPA%C3%87O%2BGEOGR%C3%81FICO.jpg
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. e 

Para acertar a questão é necessário avaliar que os pontos demarcados estão em países não 

necessariamente ricos, mas em centros de produção que se desenvolveram ao longo do tempo.  

2. d  

A questão fala sobre um período avançado das industrias onde outros países começaram a se inserir na 

dinâmica produtiva industrial. Como a questão pede a alternativa incorreta, o Japão não possui 

abundância de recursos naturais, tendo sua economia mais focada na tecnologia.  

3. e  

Os países subdesenvolvidos tiveram uma industrialização tardia, não conseguindo competir com os 

países desenvolvidos que já estavam industrializados. Também por isso, o processo de industrialização 

dos países subdesenvolvidos acabou sendo submetido aos países desenvolvidos. A ideia de 

desenvolvimento ficou atrelada à industrialização precoce.   

4. e 

A questão traz elementos que são peças chave para que ocorra o processo de industrialização. A ausência 

de qualquer um deles pode acarretar a impossibilidade do desenvolvimento da indústria.   

5. e  

O toyotismo engloba o desenvolvimento da indústria a ponto de aumentar seu grau de especialização 

do produto, buscando conhecer o mercado consumidor. Além disso, a principal base energética da 

primeira revolução industrial foi o carvão.  

6. e  

O texto caracteriza um trabalho veloz, alienado e repetitivo. A linha de montagem também é 

característica do fordismo.  

 

7. a  

A linha de montagem foi o início do que posteriormente ficou categorizado como fordismo. A produção 

em escala permitiu a fabricação de automóveis que avançaram os meios de transporte.  

 

8. e 

De acordo com o conceito dado na questão, a mais-valia é a apropriação pelo capitalista do valor 

produzido pelo trabalhador. Assim, para otimizar a extração de mais-valias é necessário que o trabalhador 

produza mais pelo menor preço. A transferência de fábricas para outras regiões não se caracteriza por 

uma medida imediata. 

 

9. e 

As transformações nas formas de se produzir causam verdadeiros impactos as paisagens e aos espaços 

sociais, alterando dinâmicas e ressignificando funções. Esses impactos vem justificados na modernidade, 

no desenvolvimento e no progresso, a troco da qualidade de vida e dos recursos naturais da população.  

 

10. c 

As revoluções industriais intensificaram o uso dos recursos naturais e alteraram as formas de trabalhar. O 

trabalhador não foi apenas substituído pela máquina, mas a máquina demanda um outro perfil de 

profissional e de função. Mesmo com a excessiva produção de alimentos a fome no mundo parece ser 

consequência do sistema que se baseia em exploração e desigualdades aquisitivas.  

 

11. a 

Na charge podemos perceber que as máquinas estão sendo servidas pelos homens, tomando conta do 

mundo. As indústrias provocaram essa sensação. O desenvolvimento industrial foi muito apoiado na 

ideologia do desenvolvimento e do progresso.  
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12. d 

Hoje, o desenvolvimento tecnológico é a principal vertente de crescimento econômico e está associado 

aos tecnopólos, universidades e setores de pesquisa das empresas. Atividades essas que correspondem 

ao setor terciário. Nesse sentido, os países desenvolvidos perdem a indústria para onde a mão de obra é 

mais barata, porém não deixam de desenvolver a tecnologia e, por isso, não perdem a posição de centro 

de comando. 

 

13. d 

O texto apontava para um tipo de crescimento urbano em que a oferta de serviços e amenidades era 

diferenciada por conta da renda. Esse processo é conhecido como segregação socioespacial. Nesse 

sentido, é possível observar a diferença de classes através da diferença de um bairro mais pobre e outro 

rico, tal como diferença entre as áreas centrais e periféricas. 

 

14. e 

A necessidade exposta no texto girava em torno de uma localização que facilitasse a busca por matéria-

prima, o abastecimento do mercado e a conexão com mercados de suprimento internacional e nacional. 

Para tal, a existência de uma rede de transportes eficiente é fundamental para permitir que a empresa 

desloque seus produtos e atenda a sua necessidade. 

 

15. e 

O espaço é construído pelas transformações materiais ao longo do tempo. Isso envolve as diferentes 

técnicas produtivas desenvolvidas pelas sociedades que modificaram a realidade. 

 

 

Questão contexto 
No início da relação Homem-Meio o ritmo da produção do espaço era ditado pelo tempo da natureza, ou 

seja, o Homem estava sujeito aos fenômenos naturais. Com as revoluções industriais a relação com o tempo 

foi modificada pela criação de técnicas cada vez mais elaboradas que permitiram o Homem ter domínio sobre 

a natureza, passando a reger o ritmo da produção do espaço, este ligado à produção industrial, levando ao 

chamado meio técnico científico informacional. 
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Crise do Feudalismo e Formação dos 

Estados Nacionais 
16 

jul 

 

 

RESUMO   
 

 

O fim da Idade Média foi causado por uma prolongada crise de fome, em conjunto com uma enorme 

epidemia de peste bubônica estes dos fatores fomentaram inúmeras revoltas camponesas lançando a Europa 

feudalista em uma desordem sem fim. Com a fome, e as mortes causadas pela peste, os senhores feudais 

entraram em guerras por mais territórios e servos a fim de sanar a fome e assim parte das mortes, diversas 

casas eram queimadas e os corpos empilhavam-se nas ruas das vilas. 

 

Os estados modernos surgem em meio a uma grave crise causada pela peste, guerras e fomes, os senhores 

feudais então recorrem ao caminho da união de sua classe em torno do senhor mais poderoso que 

reestabeleceu a ordem nos feudos de seus vassalos emergindo como líder absoluto do território, esse 

movimento de reação da nobreza teve uma importante ajuda dos burgueses que tinham o interesse em 

terminar com as revoltas para retomar seus negócios, além disso, a unificação do território significou mais 

segurança por haver um exército permanente e a criação de uma moeda única em todo aquele pedaço de 

terra. 

 

Portugal foi pioneiro em seu processo de unificação expulsando os árabes de seu território com ajuda de 

ingleses e espanhóis, porém o processo se consolidou a partir da Revolução de Avis que deu sua 

independência definitiva em meados do século XIV. Os espanhóis, por outro lado, iniciaram seu processo de 

unificação em sua guerra de reconquista contra os árabes também, mas se consolidaram como estado 

unificado posteriormente, por meio do casamento entre os reis católicos Fernando de Bragança e Isabel de 

Aragão no início do século XV.  

 

A maioria dos Estados Nacionais que foram se construindo ao longo da Idade Moderna adotaram como forma 

de organização política o absolutismo monárquico. Esse sistema de governo se caracteriza pela concentração 

de todos os poderes nas mãos do rei, seus poderes são praticamente sem nenhuma restrição. No entanto, 

esse poder não era ilimitado e se pautava, dentre outros fatores na manutenção de um exército forte e no 

apoio da nobreza e de grandes comerciantes que vezes podiam se revoltar e tramar contra o soberano. 

 

Além disso, surgiram pensadores que foram muito importantes para garantir a legitimidade dos reis 

absolutistas, como é o caso de Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Thomas Hobbes, famoso filósofo inglês, 

por meio de sua obra Leviatã, defendeu a manutenção das monarquias a partir do princípio de que os homens 

obedeciam a interesses particulares, o que geraria uma guerra constante. Nesse sentido, era necessário um 

poder superior que controlasse os homens e impedisse esse estado caótico. 

 

Jacques Bossuet ficou famoso por sua teoria do direito divino dos reis. Esse bispo francês defendia que o 

poder do monarca emanava de Deus. Dessa forma, o rei enquanto representante de Deus na Terra era infalível 

e inquestionável. Um dos maiores exemplos de reis absolutistas que temos é o de Luis XIV, rei francês que 

ficou conhecido como o Rei Sol. 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Observemos apenas que o sistema dos feudos, a feudalidade, não é, como se tem dito 

frequentemente, um fermento de destruição do poder. A feudalidade surge, ao contrário, para 

responder aos poderes vacantes. Forma a unidade de base de uma profunda reorganização dos 

 
(Jacques Le Goff. Em busca da Idade Média, 2008.)  
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Segundo o texto, o sistema de feudos  

a) representa a unificação nacional e assegura a imediata centralização do poder político.  

b) deriva da falência dos grandes impérios da Antiguidade e oferece uma alternativa viável para a 

destruição dos poderes políticos.  

c) impede a manifestação do poder real e elimina os resquícios autoritários herdados das monarquias 

antigas.  

d) constitui um novo quadro de alianças e jogos políticos e assegura a formação de Estados 

unificados.  

e) ocupa o espaço aberto pela ausência de poderes centralizados e permite a construção de uma 

nova ordem política.  
 

2. Leia o trecho abaixo:  

―Esta 

a hora e o relógio, o livro, o garfo, o vestuário, a pessoa, a consciência e finalmente a revolução [...] 
(LE GOFF, Jacques. Para um novo conceito de Idade Média. Lisboa: Estampa, 1980 apud MOTA, Myriam, BRAICK, Patrícia. 

História: das cavernas ao Terceiro Milênio. São Paulo: Moderna, [s. d.], p. 66)  

Uma das ideias presentes no texto é  

a) a Idade Média não apresentou nenhuma inovação no campo produtivo.  

b) a Idade Média foi um período de inovações urbanas, tecnológicas, educativas e de costumes.  

c) antes da Idade Média, não existia nenhuma forma de contagem do tempo.  

d) as universidades, embora criadas no período medieval, adquiriram importância somente na Idade 

Moderna.  

e) as organizações político-sociais antes da Idade Média se davam apenas em pequenas e grandes 

tribos. 
 

3. Segundo os historiadores, a Idade Média corresponde ao período que se estende do século V d.C ao 

século XV. Ao longo destes mil anos, o Feudalismo foi o sistema que regulou as atividades políticas, 

econômicas e sociais na Europa medieval. Contudo, durante o século XIV, este sistema passou a 

apresentar sinais de ruptura que culminou, no século seguinte, com o fim da condição hegemônica da 

estrutura feudal na Europa. Os fatores que contribuíram para a crise do Feudalismo foram  

a) Cruzadas, Peste Negra e Guerra dos 100 anos.  

b) Revoluções burguesas, Expansão do Cristianismo e Peste Negra.  

c) Revoluções burguesas, Colonato e Peste Negra.  

d) Cruzadas, Colonato e Guerra dos 100 anos.  

e) Guerra das 2 Rosas, Expansão do Cristianismo e Peste Negra. 
 

4. O conflito entre o tempo da igreja e o tempo dos mercadores afirma-se pois, em plena Idade Média, 

como um dos acontecimentos maiores da história mental destes séculos, durante os quais se elabora 

a ideologia do mundo moderno, sob a pressão da alteração das estruturas e das práticas econômicas. 
Jacques Le Goff  Para um novo conceito de Idade Média  

 

Dentre as diferenças de concepções mentais entre burgueses e clérigos durante a Idade Média, 

podemos destacar que:  

a) o tempo foi considerado pelos homens como uma mercadoria que pertencia a Deus e, portanto, 

não cabia aos burgueses atribuir a ele um valor econômico. Tal concepção era antagônica ao 

pensamento da igreja medieval, que privilegiava a prática da usura.  

b) diante de uma intensa ruralização da vida social e econômica, coube aos mercadores os papéis de 

preservar e difundir os conhecimentos da civilização ocidental cristã, enquanto aos clérigos coube 

a função de manter a coesão social.  

c) o tempo da burguesia era o dos negócios e do trabalho, repleto de significados práticos. O tempo 

dos clérigos era marcado por significados místicos, relacionados com a memória do Salvador, 

reafirmando o sentido salvítico da história da humanidade.  

d) o comércio, que durante muito tempo teve o papel de principal atividade econômica do período, 

foi duramente reprimido pela Igreja, apesar dos esforços dos burgueses para obter o apoio dos 

reis a fim de institucionalizar as práticas mercantilistas.  

e) a Igreja considerava que o homem foi condenado à danação eterna por causa do pecado original 

de Adão, não cabendo à humanidade a possibilidade de remissão de seus pecados. Já a burguesia 

considerava que as boas ações serviam de base para a busca da Salvação. 
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5. 
sua felicidade. O usurário, ao contrário, nega a ambas, desprezando a natureza e o modo de vida que 

 
(Dante Alighieri, A Divina Comédia, Inferno, canto XI, tradução de Hernani Donato)  

 

Esta passagem do poeta florentino exprime:  

a) visão já moderna da natureza, que aqui aparece sobreposta aos interesses do homem.  

b) ponto de vista já ultrapassado no seu tempo, posto que a usura era uma prática comum e não mais 

proibida.  

c) a nostalgia pela Antiguidade greco-romana, onde a prática da usura era severamente coibida.  

d) a concepção dominante na Baixa Idade Média, de condenação à prática de usura por ser contrária 

ao espírito cristão.  

e) a perspectiva original, uma vez que combina a prática da usura com a felicidade humana. 

 

6. O pensador francês Jacques Bossuet (1627-1704) acreditava que a monarquia era algo sagrado. Na sua 

visão, os reis cristãos eram instrumentos de Cristo, os representantes diretos do próprio Deus na Terra, 

eleitos diretamente por Ele para reinarem. Essa maneira de Bossuet pensar a política, de uma 

perspectiva religiosa, satisfazia principalmente aos interesses  

a) das monarquias absolutistas.  

b) da democracia das cidades italianas.  

c) das nobrezas feudais.  

d) do teocentrismo medieval.  

e) dos camponeses supersticiosos 

 

7. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o 

povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros 

que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo.  
MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009.  

 

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a Monarquia e a função do governante. 

A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na  

a) inércia do julgamento de crimes polêmicos.  

b) bondade em relação ao comportamento dos mercenários.  

c) compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas.  

d) neutralidade diante da condenação dos servos.  

e) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. 

 

8. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. 

Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso do Parlamento, sob pretexto de 

prerrogativa, ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável 

convocar com frequência o Parlamento para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e 

conservar as leis.  
(Declaração de Direitos. Disponível em: http://disciplinas.stoa.usp.br. Acesso em: 20 dez 2011  Adaptado)  

 

No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais Estados 

europeus na Época Moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa 

continental estão indicados, respectivamente, em:  

a) Redução da influência do papa  Teocracia.  

b) Limitação do poder do soberano  Absolutismo.  

c) Ampliação da dominação da nobreza  República.  

d) Expansão da força do presidente  Parlamentarismo.  

e) Restrição da competência do congresso  Presidencialismo. 
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9. Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, discute a origem da autoridade do soberano, negando sua 

origem divina, contrapondo a ideia de que o soberano nasce da vontade dos homens. Essa forma de 

governo que marcou a Idade Moderna foi  

a) resultado do apoio da aristocracia que, defrontando-se com problemas de obtenção de rendas, 

encontrou na monarquia centralizada uma nova forma para manutenção de seus privilégios.  

b) apoiada pelos camponeses e servos que, aspirando libertar-se dos grandes proprietários de terras, 

passaram a apoiar a política real de unificação e centralização administrativa e judicial.  

c) incentivada pelos setores populares urbanos (artesãos e pequenos comerciantes), interessados em 

neutralizar o poder dos grandes comerciantes e banqueiros nas importantes cidades europeias.  

d) a solução para os problemas que a burguesia mercantil enfrentava, pois esta necessitava do poder 

real forte para efetivar uma política econômica que garantisse as suas possibilidades de expansão. 

e) resultado de uma aliança entre o clero e a nobreza rural para apoiar a centralização do poder nas 

mãos do monarca e assim evitar a ascensão política da burguesia mercantil europeia. 

 

10. Produzir e divulgar livros em Portugal, no século XV, estava longe de ser uma tarefa tranquila. Em 1451, 

no mesmo ano em que Johannes Gutemberg (1400-1468) revolucionava a Europa com a prensa 

mecânica, o rei Afonso V (1432-1481) promulgava um alvará mandando queimar livros falsos ou 

heréticos, difundidos ainda como manuscritos. Foi sob este clima de forte repressão cultural que o país 

adotou a tipografia, por volta de 1490. Durante o reinado de D. Manuel I, entre 1495 e 1521, o ofício 

ganhou impulso, graças à ação empreendedora de Valentin Fernandes, um alemão de nome lusitano. 

Essa expansão, porém, não significou o fim da repressão.  
(ZILBERMAN, Regina. Letras entre a cruz e a espada. In: Revista História. Ano 2, nº 19, 2005, p.68).  

 

A censura à publicação de livros no Império Português do século XVI, no contexto de expansão da arte 

tipográfica na Europa, se explica pelo fato de(a):  

a) difusão das ideias humanistas através de obras de grande tiragem produzidas por escritores 

renascentistas portugueses como Luís de Camões e Gil Vicente, ferozes opositores da doutrina 

católica.  

b) preocupação geopolítica de controlar a difusão de ideias religiosas e políticas nas colônias 

americanas, de modo a conter a notória expansão religiosa protestante na América Portuguesa, 

como ocorreu com a instalação da França Antártica.  

c) criação da tipografia ser avaliada pelo Tribunal do Santo Ofício como uma ameaça ao domínio 

ideológico católico na Península Ibérica, já abalado pela forte presença religiosa islâmica.  

d) nova tecnologia ser vista pelo estado português de forma ambivalente: tanto como revolução 

cultural como instrumento de subversão dos princípios morais da sociedade civil e religiosa.  

e) invenção dos tipos móveis ter sido feita por um alemão protestante, o que assinalava o perigo do 

domínio político-religioso alemão da nova tecnologia, num contexto de disputa por espaços 

coloniais entre as potências europeias. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

A formação dos Estados Nacionais está intimamente atrelada á crise do sistema medieval e é caracterizada 

por suas particularidades como a peste bubônica e as guerras entre os senhores feudais. 

 

a) Explique como a crise medieval e a criação dos estados nacionais estão ligadas. 

b) Explique porque foi adotado o absolutismo como forma de governo.  
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GABARITO 

 

Exercícios  
1. e  

O feudalismo acaba se construindo como uma forma de reorganização do poder depois da queda do 

império romano, assim, não há um vácuo de poder mas sim uma reorganização baseada nas tradições 

latinas e germânicas. 
 

2. b 

A idade média acaba por ser um período conhecido pelo senso comum por ter ocorrido poucas 

mudanças, no entanto, percebemos nas ações do período diversas consequências que mudaram o 

cenário mundial como por exemplo o renascimento urbano e comercial influenciados pelas cruzadas 

religiosas. 
 

3. a 

As fomes e guerras causadas pela peste acabaram ruindo o sistema feudal, que cedeu lugar a uma nova 

organização política. 
 

4. c 

As contradições entre o tempo dos burgueses e dos clérigos acabou por terminar com a ordem do 

feudalismo, que era profundamente baseado nas figuras e hierarquias do catolicismo. 
 

5. d 

A usura foi um fator importantíssimo para o rompimento de diversos burgueses com a igreja católica, a 

incompatibilidade entre as aspirações da burguesia e as velhas tradições da igreja. 
 

6. a 

Os monarcas apesar de deterem poderes absolutos, dependiam de um exército e de legitimação teórica 

para a manutenção de seu poder, além do reconhecimento dos integrantes da sociedade ao seu redor. 
 

7. e 

Maquiavel aconselha os soberanos á, mesmo punindo seus cidadão manter a imagem de justo frente aos 

seus súditos. 
 

8. b 

As Revoluções Inglesas acabaram por ser uma das primeiras ruínas no sistema absolutista que viria a ser 

extinguido em maior volume somente depois da segunda metade do século XIX. 
 

9. d 

Apesar da burguesia não ter sido a principal na formação dos estados nacionais, ela se beneficia muito 

da unificação dos territórios ganhando com a segurança de um exército unificado e profissional, além da 

unificação das moedas. 
 

10. d 

A proibição das maquinas tipográficas em Portugal revela um recrudescimento das políticas repressivas 

de um estado católico frente as ameaças da modernidade. 

 

Questão Contexto 
a) A formação dos estados está ligada á crise do feudalismo na medida em que o senhor mais poderoso 

de cada região acabou apaziguando as revoltas camponesas nos outros feudos e deu assistência para 

os outros senhores estabilizando a situação em torno de um soberano. 

b) A forma de governo adotada pode ser explicada como uma continuidade da lógica de hierarquia e 

poder dos senhores medievais que já exerciam seus poderes de forma absoluta em seus feudos, 

sendo que um dos antigos senhores feudais assumia o trono.  
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Renascimento e Reforma 
16 

jul 

 

 

RESUMO   
 

 

O Renascimento  

 

O renascimento comercial deu as condições necessárias para o renascimento cultura, as cruzadas religiosas 

que tinham a intensão de recuperar para o domínio europeu a região da Palestina acabaram por reativar o 

comércio europeu. As rotas comerciais foram reabertas e com isso as cidades (onde localizavam-se as feiras) 

foram repovoadas por sua intensa atividade comercial e os burgueses que faziam o comércio tiveram renda 

para patrocinar os artistas e cientistas, além disso outras classes se beneficiaram do crescimento das cidades 

como nobres e clérigos. A Itália foi pioneira no renascimento comercial, já que a península ficava em uma 

posição estratégica na Europa que por ser no mediterrâneo central conseguiam os produtos sem grande 

esforço, sua posição estratégica ainda seria fundamental para o pioneirismo do renascimento cultural. 

 

Caracterizado pelo resgate dos valores clássicos, o Renascimento Artístico e Cultural tem como berço as 

cidades italianas, como Florença, Milão e Roma. Essas atividades artísticas e culturais foram impulsionadas 

pelo financiamento dos mecenas, grandes membros das classes mais abastadas que financiavam os artistas 

diversas vezes por status social, muitos dos grandes nomes das artes e das ciências surgiram nesse momento 

patrocinados por mecenas, como Leonardo da Vinci, William Shakespeare e Galileu Galilei.  

 

Ao resgatar o humanismo predominante na antiguidade clássica os renascentistas contribuíram para 

consolidação de um novo lugar para o homem, mudando a perspectiva acentuadamente espiritual da idade 

média. Podemos dizer que o Renascimento é caracterizado pela valorização do passado greco-romano, pelo 

antropocentrismo e pelo individualismo em detrimento da ordem medieval, que era teocentrista e sempre 

prezava pelo coletivismo. Além disso houve a introdução de inovações técnicas no âmbito das artes plásticas 

como o domínio da perspectiva, o crescimento da produção de autorretratos (marca do individualismo e 

antropocentrismo) e a valorização do realismo na representação do homem e das paisagens. No que se refere 

às ciências, Nicolau Copérnico formulou a teoria heliocêntrica, posteriormente comprovada por Galileu, 

indo de encontro à teoria geocêntrica defendida pela Igreja Católica. 

 

Reforma Protestante 

 

Durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha grande poder além de ser detentora de grandes propriedades 

na Europa e nas Américas. No entanto, havia uma forte insatisfação de alguns grupos sociais em relação que 

tinham críticas à Igreja com relação corrupção do clero, venda excessiva de indulgências além da incrível 

desigualdade dos altos clérigos. Pelo lado da nobreza os príncipes e reis também estavam insatisfeitos com 

o grande fortalecimento do poder de interferência da igreja dento da política de seus reinos. 

 

Diante desse contexto, eclodiu a reforma protestante que culminou no surgimento do luteranismo, do 

calvinismo e do anglicanismo além de suas vertentes. Martinho Lutero foi o precursor da reforma, revoltado 

com a venda exacerbada de indulgências e outros aspectos do catolicismo, afixou na porta da Igreja do 

Castelo de Wittenberg suas 95 teses que contribuíram para a consolidação do luteranismo, Lutero no entanto 

não queria criar uma nova religião, no entanto a perseguição da igreja por suas novas ideias acabou levando 

ao abrigo de príncipes e reis germânicos que estavam cansados da interferência do Papa em seus reinos e 

desse modo o luteranismo e seus ritos foram se formando. 

 

João Calvino, fundador do calvinismo, foi mais um reformador do século XVI. Assim como Lutero, defendia 

a tradução da Bíblia e a salvação pela fé, no entanto, a doutrina calvinista de predestinação divina diferia da 

doutrina luterana da salvação somente pela fé. Calvino defendia a ideia de que a onisciência de deus já teria 

previsto o destino dos homens e portanto saberia da salvação de cada indivíduo, Calvino ainda dizia que o 

enriquecimento pelo trabalho seria o sinal da predestinação, essa visão encontrou abrigo entre os burgueses 
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da atual Suíça e da França onde o calvinismo se difundiu graças as inúmeras viagens dos comerciantes 

burgueses. 

 

Na Inglaterra, tivemos o surgimento do Anglicanismo, sob liderança de Henrique VIII, que se tornou a um só 

tempo chefe de Estado e da Igreja, o monarca inglês também estava cansado dos desmandos da igreja na 

Inglaterra e desejava quebrar os laços com a mesmo, assim, quando o Papa recusou o seu pedido de anulação 

de seu casamento Henrique rompe com a igreja católica e cria a Igreja Anglicana misturando os ritos católicos 

e protestantes. 

 

Em meio ao crescimento das reformas protestantes, a Igreja Católica se posicionou realizando a chamada 

 

reafirmou e padronizou seus dogmas, no Concílio foram criados o Índice de Livros Proibidos, para controlar 

o acesso à leitura dos fiéis, foi criado também o Tribunal do Santo Ofício para de fiscalizar os católicos e os 

clérigos, por último,  criaram a Companhia de Jesus que pretendia buscar novos fiéis na América, Ásia e 

África, os países ibéricos acabam sendo os países onde a Companhia de Jesus mais se fortaleceu. 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1.  Como Leonardo permanentemente insistiu, todo o seu trabalho científico foi a serviço da Arte. Ele e 

seus colegas artistas, tendo atingido os limites do que podia ser realizado através da observação 

exterior, voltaram-se para dissecação e a anatomia a fim de ampliar seu conhecimento das forças e 

estruturas subjacentes que condicionam a aparência externa da figura humana. Foi a serviço da arte 

que eles desenvolveram uma precisão de desenho nos séculos que precederam a invenção da máquina 

fotográfica.  
-  

 

Leonardo da Vinci foi um típico humanista do Renascimento italiano, dedicando-se às pesquisas 

científicas e à produção artística. O excerto defende o argumento que  

a) a pintura e o desenho do renascimento criaram os registros fotográficos.  

b) as pesquisas científicas do renascimento tornavam a pintura desnecessária.  

c) o renascimento enfraqueceu-se culturalmente com as pesquisas anatômicas.  

d) a cultura do renascimento baseava-se em uma observação aprofundada da realidade.  

e) o renascimento sustentou o princípio da santidade eterna do corpo humano. 

 

2. 
Falam eles de um medium tempus (idade do meio) [...]. Mas em relação a quê? Em relação à 

Antiguidade, por um lado. Em relação ao futuro, por outro lado. Os humanistas julgavam que estavam 

saindo de um período sem nome, de um intermédio.  
(Jacques Le Goff. Em busca da Idade Média, 2008.) 

 

A partir do texto, podemos afirmar que, para aqueles humanistas italianos, a expressão "Idade Média"  

a) tem conotação pejorativa, pois sugere que se trata de um período vivido entre duas épocas 

superiores.  

b) manifesta a preocupação com o declínio econômico medieval, provocado pela suspensão, por 

dez séculos, das práticas comerciais.  

c) revela a satisfação diante da presença, por dez séculos, de grandes realizações culturais.  

d) demonstra o caráter renovador do período, que representaria a superação dos problemas oriundos 

da Antiguidade.  

e) tem conotação religiosa, pois sugere o caráter provisório da presença humana na Terra. 

 

3. Em 1609, o astrônomo italiano Galileu Galilei apontou pela primeira vez uma luneta para o céu e iniciou 

a comprovação da teoria de Nicolau Copérnico: a de que não era a Terra que estava no centro do 

sistema solar, mas o Sol. Iniciava-se uma revolução no pensamento ocidental, então dominado pelos 

dogmas da Igreja cristã, que adotou a teoria geocêntrica de Aristóteles e de Ptolomeu. Durante o final 

do Império Romano e a Idade Média, era proibido sustentar qualquer outra ideia que não aquelas 

apresentadas pela instituição religiosa. Ninguém poderia ousar questionar as bulas papais, e todos que 

se envolviam na descrição da natureza da Terra ou do firmamento deveriam obedecer às ideias 
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equivocadas de que a vida aqui em baixo era desvinculada do que ocorria nas esferas celestes, movidas 

eternamente em círculos e sem qualquer mutação na sua história. Mas Galileu fez a revolução nos céus 

procedendo de uma maneira muito simples: ele simplesmente fez observações. 
(SILVA FILHO, 2012, p. A2). 

 

Nicolau Copérnico (1473-1548) e Galileu Galilei (1571- 1630) destacam-se entre os participantes do 

Renascimento Científico e da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, respectivamente, por 

pregarem  

a) a popularização do conhecimento científico, fazendo-o acessível a todas as classes sociais de sua 

época.  

b) os princípios da observação e da experimentação, superando a preeminência da fé sobre a ciência.  

c) a obrigatoriedade de aplicação de princípios científicos à produção das obras de arte, na Itália e 

na península Ibérica.  

d) a prática da livre expressão das ideias e das descobertas, sendo respeitados pelas instituições 

políticas e religiosas do seu tempo.  

e) a concepção da igualdade de direitos de todos perante as leis que orientavam o acesso à educação 

pública e gratuita 

 

4. Entre os séculos XVI e XVII, uma série de descobertas, experiências científicas e reflexões filosóficas 

mudaram a maneira como as pessoas viam a natureza e o conhecimento. O astrônomo e matemático 

polonês Nicolau Copérnico, o alemão Johannes Kepler e o italiano Galileu Galilei são ícones da 

universo a não ser que nos esforcemos primeiro por compreender a sua linguagem e os caracteres em 

que ele está escrito. Está escrito na língua da matemática e os seus caracteres são triângulos, círculos 

 
GALILEI, Galileu. O ensaiador. In: CHÂTELET, François. Uma história da razão. Lisboa: Presença. 1993. p.63.  

 

Tais palavras e os ideais desta nova ciência colocavam em questão os dogmas da Igreja acerca do 

Universo, provocando:  

a) a imediata revisão da teoria de Ptolomeu, que defendia o caráter geocêntrico do sistema solar e 

que por esta razão era o porta-voz da Igreja, que concordava com a ideia de a terra ocupar a 

posição central no universo.  

b) a reação da igreja que, em alguns casos, perseguiu o cientista, mostrando-se autoritária e 

reacionária diante das novas descobertas, interpretando a linguagem e o método científico como 

afronta aos seus dogmas e verdade.  

c) o desenvolvimento das ciências modernas, que tinham como princípio de interpretação dos 

fenômenos naturais e sobrenaturais o uso da linguagem matemática, distanciando-se da 

interpretação dogmática da Igreja.  

d) o aparecimento das Universidades nas principais cidades europeias, inaugurando o método 

cartesiano de estudo, baseado na dúvida sobre todas as verdades, especialmente as que foram 

estabelecidas pela Igreja.  

e) a formação de um grupo de intelectuais ligados à matemática, astronomia e física que passou a ser 

considerada uma sociedade secreta, devido ao uso de símbolos e figuras geométricas, oponentes 

aos dogmas da Igreja. 

 

5. 
da Renascença, ela entrou no campo da arte. Ao mesmo tempo, a laicização crescente insinuava-se 

em todos os domínios. A partir da revolução científica do século XVII, uma constatação 

progressivamente se impôs: o céu e a terra pertencem ao mesmo universo e estão sujeitos às mesmas 

 
DELUMEAU, J. O que sobrou do paraíso?. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p.507.  

 

Sobre a Renascença, é correto afirmar-se que foi um(a)  

a) período em que ocorreu a intensificação das produções artísticas e científicas na Europa.  

b) época em que se privilegiava a razão como modo de melhorar o conhecimento e a sociedade.  

c) movimento cultural em que se privilegiava o romantismo e a emoção em detrimento da razão.  

d) fase em que se estudava cientificamente temas como a magia, o ocultismo e a religião. 

e) período em que se valorizava o divino em detrimento do terreno. 
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6. A Literatura apresenta, de imediato, uma novidade, que é a utilização das novas línguas nacionais, 

derivadas do latim: o espanhol, o português, o italiano, o francês. Tendo como tema central o Homem, 

os escritores, com profundo senso crítico, buscaram elaborar um novo conceito de vida e de homem. 

A época medieval foi profundamente satirizada em seus valores essenciais: a cavalaria, a Igreja, a 

nobreza.  
FARIA, R. et al. História. Belo Horizonte: Editora Lê, v.3,1993.  

 

As características da literatura renascentista, descritas no texto, estão associadas a um contexto 

histórico no qual se destacava  

a) o poder da nobreza feudal, responsável pelo governo das cidades e pela cobrança dos impostos 

das terras reais.  

b) a desagregação da economia da Baixa Idade Média, como resultado da atuação das Cruzadas no 

contato com o Oriente.  

c) a permanência do escravismo, paralelamente ao trabalho dos servos, como base da produção da 

riqueza na economia da Baixa Idade Média.  

d) o processo de urbanização, de ascensão da burguesia e da revolução comercial, que marcou a 

Baixa Idade Média e o início da Idade Moderna.  

e) a formação do Sacro Império Romano Germânico e do Império Italiano, forças políticas controla 

doras da Europa na Idade Moderna. 

 

7. Leia o fragmento a seguir:  

comerciante que busca o lucro, pelas qualidades que o sucesso econômico exige: o trabalho, a 

frugalidade, a ordem, responde também ao chamado de Deus, santifica de seu lado o mundo pelo 

 
João Calvino apud MOUSNIER, Roland. Os séculos XVI e XVII. In: CROUZET, Maurice. História Geral das Civilizações. São 

Paulo: Difel, Tomo IV, v. I, 1973, p. 90. 

 

Sobre a doutrina Calvinista e as alterações na sociedade europeia do séc. XVI, é correto afirmar que  

a) a descoberta de privilégios para o alto clero católico ao explorar os fiéis despertou nos calvinistas 

a recusa dessa prática e o direcionamento da doutrina para o benefício dos pobres.  

b) a Reforma Protestante como reação à Igreja Católica encontrou na proposição Calvinista a 

disposição em fortalecer a nobreza europeia, expandindo-se também para as colônias inglesas na 

América.  

c) as relações de trabalho foram abrandadas nas regiões em que o Calvinismo se disseminou 

enquanto doutrina, haja vista o reconhecimento do esforço e vocação comunitária para a melhoria 

da sociedade.  

d) o acúmulo de terras pela Igreja Católica fez com que os camponeses encontrassem apoio nos 

Calvinistas para que a distribuição de terras fosse realizada para aqueles que abandonassem a 

preguiça e se dedicassem ao trabalho.  

e) a indicação da moralidade burguesa, como princípio de esforço e dedicação espiritual que se 

materializa em conquistas terrenas, é utilizada como tentativa de explicar a desigualdade social, 

estabelecendo o princípio da predestinação. 

  

8. Leia o excerto sobre as Reformas Religiosas.  

Tomando-se por base o conjunto dos países europeus que foram atingidos pela onda reformista, pode-

se dizer que a consequência mais drástica desses movimentos foi o confronto, quase sempre violento, 

entre adeptos de diferentes credos. Muitas vezes, essas lutas extrapolaram as questões puramente 

  
(Alceu Pazzinato e Maria Helena Senise, História Moderna e Contemporânea)  

 

Em alguns casos, essas lutas  

a) afirmaram a soberania de regiões europeias e garantiram a pluralidade religiosa nos reinos.  

b) reforçaram a autoridade supranacional dos papas e difundiram ideais democráticos de governo.  

c) favoreceram o desenvolvimento do capitalismo e permitiram a mudança dos dogmas pela Igreja 

católica.  

d) modificaram as relações de domínio e estabeleceram a igualdade entre senhores e camponeses.  

e) consolidaram as monarquias nacionais e desencadearam guerras pela hegemonia europeia. 
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9. As comparações entre esse papa, que assumiu o Trono de Pedro em março, e seus dois antecessores, 

Bento XVI e João Paulo II, ressaltam as virtudes de Francisco neste momento duro para a Igreja 

Católica, atolada em denúncias de corrupção e de pedofilia e enredada em regras que só fazem afastar 

os fiéis.  
(LOPES; BORGES, 2013, p. 51). LOPES, A. D.; BORGES, H. O caloroso encontro do Papa com as ruas. Veja. São Paulo: Abril, 

ed. 2332, ano 46 n. 31, 31 jul. 2013.  

 

O olhar sobre a crise vivida pela Igreja Católica, como referida no texto e sobre a crise vivida pela 

mesma Instituição, no século XVI, permite identificar  

a) o envolvimento direto da Igreja, em ambas as crises, nas questões sobre políticas de suas 

respectivas épocas, que determinou a divisão do clero entre grupos opostos, conservadores e 

modernistas.  

b) a rigidez das soluções encontradas no passado, responsável pela ruptura da Igreja e a flexibilidade 

necessária na busca de soluções, no presente, permitindo a renúncia e a coexistência simbólica 

entre dois papas.  

c) a indiferença da população cristã pelo que acontecia na Igreja do século XVI, resultando na 

aceitação sem conflitos do nascimento das Igrejas Reformadas.  

d) a exigência da cristandade atual por uma Igreja pura, afastada da sociedade, voltada para o cultivo 

da espiritualidade, ideal apoiado pela alta cúpula da Igreja.  

e) tanto no passado como no presente, o cultivo, pelos Papas, dos princípios da simplicidade e a 

opção pelos pobres, o que os identifica com o discurso do Papa Francisco. 

 

10. O céu está à venda  

Uma igreja romana, se a pessoa simplesmente entrasse nela, tirava-lhe quarenta e oito mil anos de sua 

sentença no purgatório. A cidade alemã de Wittenberg possuía dezessete mil relíquias, inclusive uma 

palha da manjedoura de Jesus, uma gota do leite de Maria e duzentos e quatro fragmentos das crianças 

trucidadas por Herodes. A Catedral de Exeter, na Inglaterra, possuía a vela que iluminou o túmulo de 

Cristo e um raminho da Sarça Ardente da qual Deus falara a Moisés. Um mosteiro, Durham, guardava 

zelosamente a camisa da Virgem e mostrava- a aos peregrinos após a recepção de um pequeno 

donativo.  
(Nelson Piletti e Claudino Piletti. História moderna e contemporânea, 1994.)  

 

A situação descrita no texto, relativa à Igreja Católica, foi um entre os fatores que provocaram  

a) a criação do Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, cuja função era punir aqueles que agiam 

contrariamente à doutrina.  

b) a Contra-Reforma, iniciativa da Igreja Católica visando retomar os valores e práticas da doutrina 

cristã original.  

c) a Reforma Protestante, que criticava a importância dada pela Igreja Católica à riqueza material e 

ao poder político.  

d) o movimento monástico, por meio do qual aqueles que pretendiam dedicar-se ao serviço de Deus 

isolavam-se do mundo.  

e) o surgimento das heresias, movimentos que defendiam uma postura de desrespeito dos sacerdotes 

às sagradas escrituras. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

As armas e os Barões assinalados  

Que da Ocidental praia Lusitana  

 

Por mares nunca de antes navegados 

Passaram ainda além da Taprobana,  

Em perigos e guerras esforçados  

Mais do que prometia a força humana, 

E entre gente remota edificaram  

Novo Reino, que tanto sublimaram;  
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E também as memórias gloriosas  

Daqueles Reis que foram dilatando 

A Fé, o Império, e as terras viciosas  

De África e de Ásia andaram devastando,  

E aqueles que por obras valerosas  

Se vão da lei da Morte libertando,  

Cantando espalharei por toda parte,  

Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 

(Canto I, Os Lusíadas, Luís de Camões) 

 

Luís de Camões foi o mais conhecido representante do renascimento em Portugal, escrevendo sobre as 

conquistas dos lusitanos no além mar. Com base no poema, no resumo e em seus conhecimentos responda 

o que se pede. 

 

a) Cite uma característica que pode identificar a obra com os pensamentos do renascimento 

b) Cite um motivo para o pioneirismo italiano no renascimento. 
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GABARITO 

 

Exercícios  
 

1. d 

Muitos autores vem o renascimento como um retorno da razão para o mundo das artes, por isso Da Vinci 

e outros artistas humanistas se dedicavam ao estudo da anatomia humana para serem fieis em sua 

reprodução artística. 

 

2. a 

 

ignoravam toda a produção do período e consideravam o início de um novo período. 

 

3. b 

O renascimento acaba não somente resgatando os valores clássicos da antiguidade mas também 

valorizando a figura do ser humano e da razão. 

 

4. b 

A valorização dos ideais da razão em detrimento da fé e da obediência cega da igreja provocaram uma 

série de perseguições da igreja. 

 

5. a 

o renascimento cultural vem como uma consequência do renascimento comercial e do ressurgimento 

das cidades na Europa, onde a produção artística cresceu consideravelmente. 

 

6. d 

O processo de quebra das culturas, costumes e ideologias medievais foi um longo processo de 

desconstrução de diversos paradigmas em todos os sentidos 

 

7. e 

O sucesso material da vida dos burgueses é demonstrado como devoção á Cristo por causa do trabalho 

investido, já o pobre acaba sendo suspeito de preguiça, deixando de lado a visão da condição de 

exploração que os pobres eram submetidos. 

 

8. e 

As lutas relacionadas á religião assolaram a Europa durante o século XVI, uma das mais famosas foi o 

Massacre de São Bartolomeu em Paris em 1572 onde a família real liderou uma série de ataques aos líderes 

huguenotes na cidade. 

 

9. b 

A modernização da igreja veio por causa de uma necessidade da sociedade, que se emancipara em parte 

da ideologia da igreja em grande parte por causa da sua posição irredutível sobre as modernizações 

advindas dos renascimentos. 

 

10. c 

As contestações feitas pelos reformadores foram feitas em cima de intenções de diversas classes da 

sociedade medieval, tanto nobres que não queriam mais o poder político do papa em seu reino,  

burgueses cansados das restrições ao seu lucro e pobres que agora podiam ler a bíblia por causa de suas 

traduções para as línguas vernaculares. 
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Questão Contexto 
 

a) Uma das característica no enxerto do poema que se alinha com os ideais do renascimento é a 

valorização do homem e das ações humanas no caso os nobres portugueses que chegaram ás terras 

do além-mar. 

b) Os italianos foram os primeiros nesse tipo de arte pois receberam os estudiosos e sábios do antigo 

Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, que ainda detinham os exemplares dos textos 

clássicos da antiguidade. 
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Literatura e arte: conceitos iniciais 
18 

jul 
 

RESUMO   
 

 

A ARTE 

 
A palavra arte 

entender a noção de arte como um meio de criação, produção de novas técnicas e perspectivas. Há 

diferentes visões artísticas, mas todas possuem em comum a intenção de representar simbolicamente a 

realidade, sendo assim, resultado de valores, experiências e culturas de um povo em um determinado 

momento ou contexto histórico.  

 

 
 

 
A arte pode ser composta pela linguagem não verbal (por meio de imagens, sons, gestos, etc.) ou, ainda, 

pela linguagem verbal, formada por palavras. Quando ocorre a fusão entre os dois tipos de linguagem, 

chamamos de linguagem mista ou híbrida. É importante dizer, ainda, que ainda que a arte faça referência a 

algum período histórico ou político, essa não possui compromisso de retratar fidedignamente a realidade e 

possui o intuito de instigar, despertar o incômodo, romper com os padrões. 

 
A LITERATURA 

 
Além disso, a literatura também é um tipo de 

podem compor prosas ou versos literários. A linguagem, em geral, explora bastante o sentido conotativo e 

o uso das figuras de linguagem contribuem para a construção estética do texto. Os movimentos literários, 

que estudaremos em breve, estão vinculados a um contexto histórico e possuem características que 

representam os anseios e costumes de um determinado tempo.  

 
TEXTOS LITERÁRIOS 

 
Os textos literários têm maior expressividade, há uma seleção vocabular que visa transmitir subjetividade, 

uma preocupação com a função estética, a fim de provocar e desestabilizar o leitor, as palavras possuem uma 

extensão de significados e faz-se preciso um olhar mais atento à leitura, que não prioriza a informação, mas 

sim, o caráter poético. 
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Veja, abaixo, um exemplo de texto literário:  

 
Renova-te. 

 
 

Multiplica os teus olhos, para verem mais. 
Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. 
Destrói os olhos que tiverem visto. 
Cria outros, para as visões novas. 
Destrói os braços que tiverem semeado,  
Para se esquecerem de colher. 
Sê sempre o mesmo. 
Sempre outro. Mas sempre alto. 
Sempre longe. 

 

  
(Cecília Meireles) 

TEXTOS NÃO LITERÁRIOS 

 
Diferente do poema da autora Cecília Meireles, em que há uma transmissão de sensibilidade nos versos, os 

textos não literários são aqueles que possuem o caráter informativo, que visam notificar, esclarecer e utilizam 

uma linguagem mais clara e objetiva. Jornais, artigos, propagandas publicitárias e receitas culinárias são 

ótimos exemplos de textos não literários, pois esses têm o foco em comunicar, informar, instruir.  
 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1.  resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação: num momento 

de aperto fui obrigado a atirá-los na água. Certamente me irão fazer falta, mas terá sido uma perda 

irreparável? 
  Quase me inclino a supor que foi bom privar-me desse material. Se ele existisse, ver-me-ia propenso 

a consultá-lo a cada instante, mortificar-me-ia por dizer com rigor a hora exata de uma partida, quantas 

demoradas tristezas se aqueciam ao sol pálido, em manhã de bruma, a cor das folhas que tombavam 

das árvores, num pátio branco, a forma dos montes verdes, tintos de luz, frases autênticas, gestos, 

gritos, gemidos. Mas que significa isso? 
  Essas coisas verdadeiras não ser verossímeis. E se esmoreceram, deixá-las no esquecimento: valiam 

pouco, pelo menos imagino que valiam pouco. Outras, porém, conservaram-se, cresceram, 

associaram-se, e é inevitável mencioná-las. Afirmarei que sejam absolutamente exatas? Leviandade. 
  (...) Nesta reconstituição de fatos velhos, neste esmiuçamento, exponho o que notei, o que julgo ter 

notado. Outros devem possuir lembranças diversas. Não as contesto, mas espero que não recusem as 

minhas: conjugam-se, completam-  
(RAMOS, Graciliano. Memórias do cárcere. Rio, São Paulo: Record, 1984.) 

  
O fragmento transcrito expressa uma reflexão do autor-narrador quanto à escrita de seu livro contando 

a experiência que viveu como preso político, durante o Estado Novo. 
No que diz respeito às relações entre escrita literária e realidade, é possível depreender, da leitura do 

texto, a seguinte característica da literatura: 
a) revela ao leitor vivências humanas concretas e reais. 

b) representa uma conscientização do artista sobre a realidade. 

c) dispensa elementos da realidade social exterior à arte literária. 

d) constitui uma interpretação de dados da realidade conhecida. 

 

2. Érico Veríssimo relata, em suas memórias, um episódio da adolescência que teve influência significativa 

em sua carreira de escritor.  
-me de que certa noite, eu teria uns quatorze anos, quando muito, encarregaram-me de 

segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações, enquanto um médico fazia os 

primeiros curativos num pobre-diabo que soldados da Polícia Municipal haviam carneado. (...) Apesar 

https://pensador.uol.com.br/autor/cecilia_meireles/
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do horror e da náusea, continuei firme onde estava, talvez pensando assim: se esse caboclo pode 

aguentar tudo isso sem gemer, por que não hei de poder ficar segurando esta lâmpada para ajudar o 

doutor a costurar esses talhos e salvar essa vida? (...)  
Desde que, adulto, comecei a escrever romances, tem-me animado até hoje a ideia de que o menos 

que o escritor pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender a sua 

lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia 

aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se 

não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos 

 
(VERÍSSIMO, Érico. Solo de Clarineta. Tomo I. Porto Alegre: Editora Globo, 1978.)  

  
Neste texto, por meio da metáfora da lâmpada que ilumina a escuridão, Érico Veríssimo define como 

uma das funções do escritor e, por extensão, da literatura,  
a) criar a fantasia.  

b) permitir o sonho.  

c) denunciar o real. 

d) criar o belo. 

e) fugir da náusea.  

  

3. Na busca constante pela sua evolução, o ser humano vem alternando a sua maneira de pensar, de sentir 

e de criar. Nas últimas décadas do século XVIII e no início do século XIX, os artistas criaram obras em 

que predominam o equilíbrio e a simetria de formas e cores, imprimindo um estilo caracterizado pela 

imagem da respeitabilidade, da sobriedade, do concreto e do civismo. Esses artistas misturaram o 

passado ao presente, retratando os personagens da nobreza e da burguesia, além de cenas míticas e 

histórias cheias de vigor. 
RAZOUK, J. J. (Org.). Histórias reais e belas nas telas. Posigraf: 2003 

  
Atualmente, os artistas apropriam-se de desenhos, charges, grafismo e até de ilustrações de livros para 

compor obras em que se misturam personagens de diferentes ́pocas, como na seguinte imagem: 

a) Romero Brito. "Gisele e 

Tom 

c)  e) 

Jaqueline Roque com as M ̃os 

 

 
  

b) Andy Warhol. "Michael 

Jackson" 

d) 

 

 

 
 

 

 

4. Óbito do autor 

(...) expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara 

de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezentos 

contos e fui acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos! Verdade é que não houve 

cartas nem anúncios. Acresce que chovia - peneirava - uma chuvinha miúda, triste e constante, tão 
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constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no 

discurso que proferiu à beira de minha cova:         

-  parece estar 

chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este 

ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, 

tudo isto é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um sublime 

 
  (Adaptado. Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas.  Ilustrado por Cândido Portinari. Rio de Janeiro: Cem 

Bibliófilos do Brasil, 1943. p.1.) 

  

 
 

Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração 

do pintor: 
a) apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. 
b) retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis. 
c) distorce a cena descrita no romance. 
d) expressa um sentimento inadequado à situação. 
e) contraria o que descreve Machado de Assis. 

   

5. Do pedacinho de papel ao livro impresso vai uma longa distância. Mas o que o escritor quer, mesmo, 

é isso: ver o seu texto em letra de forma. A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa; ela faz 

amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o vinho. Em certos casos, a cesta de 

papel é melhor ainda. 
O período de maturação na gaveta é necessário, mas não deve se prolongar muito. 'Textos guardados 

acabam cheirando mal', disse Silvia Plath, (...) que, com esta frase, deu testemunho das dúvidas que 

atormentam o escritor: publicar ou não publicar? guardar ou jogar fora? 
 (Moacyr Scliar. O escritor e seus desafios.) 

 

Nesse texto, o escritor Moacyr Scliar usa imagens para refletir sobre uma etapa da criação literária. A 

ideia de que o processo de maturação do texto nem sempre é o que garante bons resultados está 

sugerida na seguinte frase: 
a) "a gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa."                        
b) "em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda."   
c) "o período de maturação na gaveta é necessário, (...)."   
d) "mas o que o escritor quer, mesmo, é isso: ver o seu texto em letra de forma."   
e) "ela (a gaveta) faz amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o vinho." 

 

6. Os melhores críticos da cultura brasileira trataram-na sempre no plural, isto é, enfatizando a 

coexistência no Brasil de diversas culturas. Arthur Ramos distingue as culturas não europeias 

(indígenas, negras) das europeias (portuguesa, italiana, alemã etc.), e Darcy Ribeiro fala de diversos 

Brasis: crioulo, caboclo, sertanejo, caipira e de Brasis sulinos, a cada um deles correspondendo uma 

cultura específica. 
 MORAIS, F. O Brasil na visão do artista: o país e sua cultura. São Paulo: Sudameris, 2003. 
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Considerando a hipótese de Darcy Ribeiro de que há vários Brasis, a opção em que a obra mostrada 

representa a arte brasileira de origem negro-africana é: 

a)  
c)  e)  

b)  d)  

 

 

7. Texto I 

 
  
Texto II 

  
Soldado da guerra a favor da justiça 
Igualdade por aqui é coisa fictícia 
Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo 
Mas tenta me imitar se olhando no espelho 
Preconceito sem conceito que apodrece a nação 
Filhos do descaso mesmo após abolição 

 https://www.vagalume.com.br/mv-bill/so-deus-pode-me-julgar.html 

  
O trecho do rap e o grafite evidenciam o papel social das manifestações artísticas e provocam a: 
a) consciência do público sobre as razões da desigualdade social. 
b) rejeição do público-alvo à situação representada nas obras. 
c) reflexão contra a indiferença nas relações sociais de forma contundente. 
d) ideia de que a igualdade é atingida por meio da violência. 
e) mobilização do público contra o preconceito racial em contextos diferentes. 

  

8. A diva 

  
Vamos ao teatro, Maria José? 
Quem me dera, 
desmanchei em rosca quinze kilos de farinha 
tou podre. Outro dia a gente vamos 
Falou meio triste, culpada, 
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e um pouco alegre por recusar com orgulho 
TEATRO! Disse no espelho. 
TEATRO! Mais alto, desgrenhada. 
TEATRO! E os cacos voaram 
sem nenhum aplauso. 
Perfeita. 

  
(PRADO, A. Oráculos de maio. São Paulo: Siciliano, 1999.) 

  
Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas reconhecidas pelo leitor com 

base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. 

Assim, o texto A diva: 
a)    narra um fato real vivido por Maria José. 
b)    surpreende o leitor pelo seu efeito poético. 
c)    relata uma experiência teatral profissional. 
d)    descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. 
e)    defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. 

  

9. Teu romantismo bebo, ó minha lua, 
A teus raios divinos me abandono, 
Torno- -te 
Eu sinto os lábios meus se abrir de sono. 

  
Neste excerto, o eu-lírico parece aderir com intensidade aos temas de que fala, mas revela, de 

imediato, desinteresse e tédio. Essa atitude do eu-lírico manifesta a: 
a)    ironia romântica 
b)    tendência romântica 
c)    melancolia romântica 
d)    aversão dos românticos à natureza 
e)    fuga romântica para o sonho 

  

10. Observe atentamente o trecho transcrito abaixo. 

 
(SILVA, Vítor M. de A. Teoria da Literatura. Coimbra: Almedina, 1982.) 

 

A partir da leitura do fragmento, pode-se deduzir que a obra literária tem o seguinte objetivo: 
a) opor-se ao real para afirmar a imaginação criadora; 
b) anular a realidade concreta para superar contradições aparentes; 
c) construir uma aparência de realidade para expressar dado sentido; 
d) buscar uma parcela representativa do real para contestar sua validade. 

 

11. O quadro não se presta a uma leitura convencional, no sentido de esmiuçar os detalhes da composição 

em busca de nuances visuais. Na tela, há apenas formas brutas, essenciais, as quais remetem ao estado 

natural, primitivo. Os contornos inchados das plantas, os pés agigantados das figuras, o seio que 

atende ao inexorável apelo da gravidade: tudo é raiz. O embasamento que vem do fundo, do passado, 

daquilo que vegeta no substrato do ser. As cabecinhas, sem faces, servem apenas de contraponto. 

Estes não são seres pensantes, produtos da cultura e do refinamento. Tampouco são construídos; antes 

nascem, brotam como plantas, sorvendo a energia vital do sol de limão. À palheta nacionalista de verde 

planta, amarelo sol e azul e branco céu, a pintora acrescenta o ocre avermelhado de uma pele que 

mais parece argila. A mensagem é clara: essa é nossa essência brasileira  sol, terra, vegetação. É isto 

que somos, em cores vivas e sem a intervenção erudita das fórmulas pictóricas tradicionais. 
(Rafael Cardoso. A arte brasileira em 25 quadros, 2008. Adaptado.) 
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Tal comentário aplica-se à seguinte obra de Tarsila do Amaral (1886-1973): 

a)  
c)  

e)  

b)  d)  

 

 

12. A origem da obra de arte (2002) é uma instalação seminal na obra de Marilá Dardot. Apresentada 

originalmente em sua primeira exposição individual, no Museu de Arte da Pampulha, em Belo 

Horizonte, a obra constitui um convite para a interação do espectador, instigado a compor palavras e 

sentenças e a distribuí-las pelo campo. Cada letra tem o feitio de um vaso de cerâmica (ou será o 

contrário?) e, à disposição do espectador, encontram-se utensílios de plantio, terra e sementes. Para 

abrigar a obra e servir de ponto de partida para a criação dos textos, foi construído um pequeno galpão, 

evocando uma estufa ou um ateliê de jardinagem. As 1500 letras-vaso foram produzidas pela cerâmica 

que funciona no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, num processo que durou vários meses e contou 

com a participação de dezenas de mulheres das comunidades do entorno. Plantar palavras, semear 

ideias é o que nos propõe o trabalho. No contexto de Inhotim, onde natureza e arte dialogam de 

maneira privilegiada, esta proposição se torna, de certa maneira, mais perto da possibilidade. 
Disponível em: www.inhotim.org.br. Acesso em: 22 maio 2013 (adaptado). 

 

A função da obra de arte como possibilidade de experimentação e de construção pode ser constatada 

no trabalho de Marilá Dardot porque 
a) projeto artístico acontece ao ar livre. 
b) o observador da obra atua como seu criador. 
c) a obra integra-se ao espaço artístico e botânico. 
d) as letras-vaso são utilizadas para o plantio de mudas. 
e) as mulheres da comunidade participam na confecção das peças. 
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QUESTÃO CONTEXTO 

 

 

Observe a imagem: 

 
 

Faça uma breve reflexão sobre a linguagem artística, considerando que nem todo texto ou quadro etc. é obra 

de arte. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
 

1. d 

O trecho do texto de Graciliano Ramos, é possível perceber que o autor utiliza características do texto 

literário, como a ficcionalidade para, com base na realidade, interpretar e transfiguras essas ideias, o que 

confirma a letra D. Com essa característica, as letras A, B e C tornam-se errôneas à questão, pois não 

dispensa elementos da realidade, mas sim, faz uso dessas para a construção de seu texto. 

 

2. c 

Trata-se de uma metáfora em que a lâmpada representa o conhecimento. É necessário que se tenha 

conhecimento para enxergar e lidar com situações com mais lucidez e , assim, poder denunciar o que 

está incorreto por meio dos textos. 

 

3. c 

Esta alternativa é a que nos permite ver, claramente a fusão de dois personagens icônicos: Monalisa e Mr. 

Bean. 

 

4. a 

Ao relacionar o trecho de Machado de Assis com a ilustração de Portinari, percebemos algumas 

diferenças entre eles. A começar, pela descrição da chuva, que no texto aparece como uma fina chuva, 

enquanto a imagem distorce a realidade do texto, sendo ilustrada como uma chuva mais forte, densa, o 

que confirma a letra A e distorce a letra B. As letras C, D e E, respectivamente, estão erradas, pois apesar 

de detalhes ausentes no texto verbal, a imagem não contraria a cena descrita, tampouco expressa um 

sentimento de inadequação à situação. 

 

5. b 

A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa; ela faz amadurecer o texto da mesma forma que a adega 

nem sempre está relacionado à qualidade do texto. 

 

6. a 

A alternativa (A) representa formas que remetem aos signos das religiões afro-brasileiras, como a 

Umbanda e o Candomblé. A alternativa (E) representa um mosaico de origem Greco-romana, a (C) faz 

referência ao imaginário urbano, enquanto as demais (B) e (D) são figuras abstratas. Portanto, apenas a 

opção A corresponde à arte brasileira de origem africana. 

 

7. c 

Os dois textos explicitam que a arte pode ter lugar no ativismo social. Isso se justifica na medida em que 

eles se apresentam em situações conflituosas e o interlocutor está comprometido com ideais nobres. 

 

8. b 

a: experiência teatral. No entanto, 

ao chegar ao final do poema, a função poética surpreende o leitor, ao transformar a simples Maria José 

em uma diva, por sua atuação dramática de ordem espontânea. 

 

9. a 

O autor se utiliza da ironia para quebrar as expectativas do leitor. Marque-  

 

10. c 
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11. a  

que atende ao inexorável -  

 

12. b   

compor palavras e sentenças e a distribuí- ado que o 

observador da obra atua como seu criador. 

 

Questão Contexto  
 
Espera-se que o aluno perceba que a expressão artística não é necessariamente subjetiva, mas sempre alia 

técnica ao fazer artístico, de modo que o que se sobressai é a forma como determinado tema é abordado. 
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Retas paralelas cortadas por uma 

transversal / Teorema de Tales 

18 

jul 
 

RESUMO   
 

 

 

Retas paralelas cortadas por um transversal 
 

Sejam r e s duas retas paralelas e uma reta t, concorrente a r e s: 

 
A reta t é denominada transversal às retas r e s. Sua intersecção com as retas determina oito ângulos. Com 

relação aos ângulos formados, podemos classificá-los como: 

                                                                                                     

                                    Internos: 3 e 5                                               Internos: 4 e 5 

                                                  4 e 6                                                                  3 e 6     

 Ângulos Alternos                                              Ângulos Colaterais 

     (congruentes)        Externos: 1 e 7              (suplementares)         Externos: 1 e 8  

                                                   2 e 8                                                                  2 e 7     

 

                                                  

                                                     1 e 5 

Ângulos Correspondentes:          2 e 6                                           

          (congruentes)                    3  e 7 

                                                     4 e 8       

 

Razão Proporcional 
 

Como vimos logo no início do ano uma proporção pode ser escrita dessa forma:  

 
Onde se lê a e b são proporcionais a c e d. 

 

Considere os segmentos , , , . 
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Calculando a razão entre os segmentos  e  e a razão entre  e  temos: 

 

    e    

Concluímos que:  

Quando há uma igualdade entre as razões, dizemos que há uma proporção entre as medidas dos segmentos. 

Dessa forma, pode-se concluir que os segmentos ,  são proporcionais aos segmentos  e . 

Esses segmentos são chamados de segmentos proporcionais. 

 

Teorema de Tales 
 

Definição: Se um feixe de retas paralelas e cortado por duas retas transversais, os segmentos determinados 

sobre a primeira transversal são proporcionais a seus correspondentes determinados sobre a segunda 

transversal. 

 

 

Por Tales:  e  

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. As retas r1 e r2 são paralelas. O valor do ângulo , apresentado na figura a seguir, é: 

 

 
a) 40°. 

b) 45°. 

c) 50°. 

d) 65°. 

e) 130°. 
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2. Na figura a seguir, as medidas são dadas em centímetros. Sabendo que m//n//t, determine o valor de 

x. 

 
a) 7. 

b) 9. 

c) 12. 

d) 14. 

 

3. A crise energética tem levado as médias e grandes empresas a buscarem alternativas na geração de 

energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma alternativa encontrada por uma fábrica foi a 

de construir uma pequena hidrelétrica, aproveitando a correnteza de um rio que passa próximo as suas 

instalações. Observando a figura e admitindo que as linhas retas r, s e t sejam paralelas, pode-se afirmar 

que a barreira mede: 

 
a) 33 m. 

b) 38 m. 

c) 43 m. 

d) 48 m. 

e) 53 m. 

 

4. O jardineiro do Sr. Artur fez um canteiro triangular composto por folhagens e flores onde as divisões 

são todas paralelas à base AB do triangulo ABC, conforme figura. 

 
 

Sendo assim, as medidas x e y dos canteiros de flores são, respectivamente: 

a) 30 cm e 50 cm. 

b) 28 cm e 56 cm. 

c) 50 cm e 30 cm. 

d) 56 cm e 28 cm. 

e) 40 cm e 20 cm. 
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5. As retas r e s são interceptadas pela transversal t, conforme a figura. O valor de x para que r e s sejam 

paralelas é: 

 
 

a) 20°. 

b) 26°. 

c) 28°. 

d) 30°. 

e) 35°. 

 

6. Pedro está construindo uma fogueira representada pela figura abaixo. Ele sabe que a soma de x com y 

é 42 e que as retas r, s e t são paralelas. 

 
A diferença x  y é: 

a) 2. 

b) 4. 

c) 6. 

d) 10. 

e) 12. 

 

7. Na figura a seguir, temos r//s. Nessas condições, com relação ao número que expressa a medida y, em 

graus, pode-se afirmar que ele é um: 

 
 

a) número ímpar. 

b) número divisível por 3. 

c) múltiplo de 8. 

d) número primo. 

e) múltiplo comum de 4 e 35. 
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8. Considere a figura em que r // s // t . O valor de x é: 

 
 

a) 3. 

b) 4. 

c) 5. 

d) 6. 

 

 

9. Na figura a seguir, as retas r e s são paralelas. Considerando que a reta t é bissetriz do ângulo PÂQ, a 

medida do ângulo x é: 

 
 

a) 50°. 

b) 80°. 

c) 90°. 

d) 100°. 

 

10. Na figura, as retas r 

a é: 

 
a) 36°. 

b) 32°. 

c) 24°. 

d) 18°. 
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PUZZLE 
  

 

 

Você é o cozinheiro de um restaurante em um curioso país onde os relógios são proibidos. Você tem uma 

ampulheta que marca 4 minutos (ou seja, a areia demora 4 minutos para descer completamente), uma 

ampulheta que marca 7 minutos e uma panela com água fervente. Um cliente antigo da casa pede um ovo 

cozido (ou seja, você terá que colocar o ovo na água fervente) que exige 9 minutos para ser preparado, e 

você sabe que ele é extremamente exigente e difícil de agradar. Portanto, não irá gostar caso o ovo venha 

pouco cozido ou muito cozido. Ele só irá ficar satisfeito se o ovo for preparado em 9 minutos exatos, ficando 

do seu gosto. Como você fará para cozinhar o ovo em exatamente 9 minutos? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=puzzle&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiMlvr6ydrYAhVSPJAKHXpXAlUQkeECCCQoAA
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

Observe a figura: 

 
Como α e 40° são ângulos alternos internos, α = 40°. 

 

2. b 

Usando o teorema de Talles, temos que: 

 . 

Assim, 2x + 5 = 3x  4. 

x = 9. 

 

3. b  

 
Usando o teorema de Talles, temos que: 

  
x = 38 metros. 

 

4. b  

Usando o teorema de Talles, temos que: 

 e  . Assim, x = 28 e y = 56. 

 

5. b 

Como são ângulos colaterais, eles são complementares. Ou seja: 

4x + 30 + x + 20 = 180. 

x = 26 graus. 

 

6. c 

Usando o teorema de Tales e as informações dadas no enunciado, podemos montar um sistema: 
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Resolvendo o sistema, encontramos x = 24 e y = 18. 

Assim, x  y = 24  18 = 6. 

 

7. e 

Olhando a figura, vemos que (3x  11) e (2x + 6) são ângulos correspondentes. Assim, (3x  11) = (2x + 6). 

Resolvendo a equação, encontramos x = 17. 

Além disso, (2x + 6) e y são suplementares, ou seja, (2x + 6) + y = 180. Substituindo o valor de x e 

resolvendo a equação, encontramos y = 140. 

 

8. b 

Pelo teorema de Tales, temos que: 

  
Evoluindo a equação, encontramos x² - x - 12 = 0.  

Resolvendo a equação, encontramos x = 4 ou x = -3. Descartamos a solução negativa por se tratar de um 

comprimento. 

 

 

 

 

 

9. a 

Observe a figura: 

 
Assim, x + x + 80 = 180. 

x = 50 graus. 

 

10. d 

Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180°. Assim: 

90 + 72 + α = 180 

α = 18° 

 

Puzzle  
 

Para começar, vire as duas ampulhetas, de modo que comecem a contar o tempo do zero, e coloque o ovo 

dentro da água. Quando a areia da ampulheta de 4 minutos tiver acabado de descer, vire-a imediatamente. 

Quando o mesmo acontecer com a ampulheta de 7 minutos, vire-a imediatamente também. 1 minuto depois, 

a areia da ampulheta de 4 minutos irá acabar de descer novamente. Nesse momento, vire imediatamente a 

ampulheta de 7 minutos. Assim, a ampulheta de 7 minutos terá contado apenas 1 minuto antes de ser virada, 

e agora só terá areia suficiente para contar mais 1 minuto. Quando a areia da ampulheta de 7 minutos parar 

de descer, os 9 minutos terão passado, e o ovo estará pronto para ser servido ao cliente. 
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Função afim: Definição, taxa de 

crescimento e gráfico 

19 
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RESUMO   
 

 

Antes de apresentarmos o conceito de função afim, vejamos a resolução de um problema envolvendo uma 

situação do dia a dia  

 

Ex : Beatriz pegou um táxi para ir à casa de sua namorada que fica a 15 km de distância . O valor cobrado 

engloba o preço da parcela fixa ( bandeirada ) de R$ 4,00 mais R$ 1,60 por quilômetro rodado. 

→ Ou seja ela pagou : 15 x R$1,60 pela distância percorrida e mais R$ 4,00 pela bandeirada; isto é : R$24,00 + 

R$4,00 = R$28,00. 

 

→ Se a casa do namorado ficasse a 25 km de distância. Beatriz teria pago pela corrida : 

25 x R$1,60 pela distância percorrida e mais R$ 4,00 pela bandeirada = R$ 44,00. 

 

1) Definição 

Chama-se função polinomial do 1° grau ou função afim, de qualquer função f dada por uma lei da forma f(x) 

= ax + b, em que a e b são números reais dados e a não pode ser zero. 

 

Na lei f(x) = ax + b, o número a é chamado de coeficiente e o número b é chamado de termo independente. 

 

 Função Linear : 

Um caso particular de função afim é aquele em que b=0 neste caso, temos a função afim de f dada pela lei 

da função f(x)=ax, que recebe uma denominação especial de função linear. 

 

 Raiz ou zero da função : 

Chama -se raiz , da função da por f(x)=ax+b, o número real tal que f(x)=0. 

 

            se f(x)=0, ax + b = 0     ⇒   x = -
𝑏

𝑎
 

Ex: 

1. Ache a raiz de f(x)=2x-5 

                                     0 = 2x-5 

                                       5 = 2x 

                                         X = 
5

2
 

 
A raiz de uma função é um dos pontos mais importantes pois é onde a função corta o eixo x. Uma função de 

1° grau só pode ter uma raiz e real. 

 

 

 Taxa de crescimento: 

Na lei da função f(x)=ax+b dizemos que o coeficiente a é chamado de taxa de variação, ou taxa de 

crescimento da função.  

  

 Gráfico : 

 

O gráfico de uma função do 1° grau, dada por y=ax+b, com a≠ 0  uma reta oblíqua aos eixos 0x e 0y. 
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Ex: vamos construir o gráfico da função: 

 

 f(x)=2x-4 , como o gráfico é uma reta basta obter dois pontos e ligá-los.  

 Para x=0 , temos y=2.0-4 = y=-4. Portanto um ponto é (0,-4). 

 Para y=0 , temos 0=2x-4 , ( RAIZ DA FUNÇÃO ), x=2 . Portanto um ponto é (2,0) 

 

 

 

 Crescimento e decrescimento da função : 

Temos também que: 

1. se  a>0 temos que a função é crescente , e a reta é oblíqua para direita. 

 

       2. se  a<0 temos que a função é decrescente, e a reta é oblíqua para esquerda. 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X e Y alugarão, cada um deles, um carro. 

Fizeram, previamente, cotações com as mesmas três locadoras de automóveis da região. Os valores 

dos aluguéis estão representados pelas expressões dadas no quadro, sendo K o número de quilômetros 

percorridos, e N o número de diárias pagas pelo aluguel.  

 
O turista X alugará um carro em uma mesma locadora por três dias e percorrerá 250 km. Já a pessoa Y 

usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 km. Com o intuito de economizarem com as locações 

dos carros, e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros, respectivamente, nas 

empresas 

a) I e II.  

b) I e III.  

c) II e II.  

d) II e III.  

e) III e I.  

 

2. Diante de um sanduíche e de uma porção de batatas fritas, um garoto, muito interessado na quantidade 

de calorias que pode ingerir em cada refeição, analisa os dados de que dispõe. Ele sabe que a porção 

de batatas tem 200 g, o que equivale a 560 calorias, e que o sanduíche tem 250 g e 500 calorias. Como 

ele deseja comer um pouco do sanduíche e um pouco das batatas, ele se vê diante da questão: 

calorias permitidas para  
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Considerando que x e y representam, respectivamente, em gramas, as quantidades do sanduíche e das 

batatas que o garoto pode ingerir, assinale a alternativa correspondente à expressão algébrica que 

relaciona corretamente essas quantidades. 

a) 2x + 2,8y = 462 

b) 2,8x + 2y = 462 

c) 1,8x + 2,3y = 1.060 

d)1/2 + 0,4y = 462 

e) 0,4x + 1/2y = 462 

 

3. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, 

foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100000,00 por km 

construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 350000,00, enquanto a segunda cobrou R$120000,00 

por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$150000,00. As duas empresas apresentam o 

mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. 

Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria 

indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? 

a) 100n + 350 = 120n + 150 

b) 100n + 150 = 120n + 350 

c) 100(n + 350) = 120(n + 150) 

d) 100(n + 350 000) = 120(n + 150 000) 

e) 350(n + 100 000) = 150(n + 120 000) 

 

4. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois 

reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano 

de entrada, conforme ilustra a figura. 

 
A água entra no sistema pelo cano de entrada no Reservatório 1 a uma vazão constante e, ao atingir o 

nível do cano de ligação, passa a abastecer o Reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois 

reservatórios estejam vazios. 

Qual dos gráficos melhor descreverá a altura h do nível da água no Reservatório 1, em função do volume 

V de água no sistema? 

a)  
c)  

e)  

b)  d)  
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5. O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004, considerando 

que a variação nesse número entre os anos considerados é linear. 

 

 
 

 

Se o padrão na variação do período 2004/2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que 

o número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será: 

a) menor que 1 150. 218 unidades. 

b) maior que em 2004. 

c) maior que 1 150 e menor que 1 200. 

d) 177 unidades maior que em 2010. 

e) maior que 1 200. 

 

6. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo 

(verde-amarelo- vermelho), a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz 

verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica 

acesa, em cada ciclo, durante X segundos e cada ciclo dura Y segundos. 

 

Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y? 

 

 

 

 

10 = 0 

 

7. A função f é definida por f(x) = ax + b. Sabendo-se que f( 1) = 3 e f(1) = 1, o valor de f(3) é: 

a) 0                                   

b) 2 

c) 5 

d) 3 

e) 1 

 

8. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que 

vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em 

alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta 

e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações: 

 

QO = 20 + 4P 

QD = 46  2P 

 

em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. 
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A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio 

de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. 

Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? 

a) 5 

b) 11 

c) 13 

d) 23 

e) 33 

 

9. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que 

utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$12,00 para os clientes 

que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor 

adicional de R$ 0,10 por ligação, a partir da 101ª até a 300ª; e caso realize entre 300 e 500 ligações, será 

cobrado um valor fixo mensal de R$32,00. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que 

melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é: 

a)  
c)  

b)  
d)  

 

10. Para fazer traduções de textos para o inglês, um tradutor A cobra um valor inicial de R$ 16,00 mais R$ 

0,78 por linha traduzida e um outro tradutor, B, cobra um valor inicial de  R$ 28,00 mais R$ 0,48 por 

linha traduzida. A quantidade mínima de linhas de um texto a ser traduzido para o inglês, de modo que 

o custo seja menor se for realizado pelo tradutor B, é:  

a) 16  

b) 28  

c) 41  

d) 48  

e) 78  

 

PUZZLE 
  

 

Andando por uma rua, um homem conta 10 árvores à sua direita. Na volta, conta 10 árvores à sua esquerda. 

Quantas árvores ele viu no total? 

 

a) 10 

b) 20 

c) 30 

d) 40 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
 

1. b  

Precisamos calcular o valor cobrado em cada empresa e comparar. 

X) N = 3 e K = 250 

I: 100.3 + 0,8.250 = 500 

II: 70.3 + 1,2.250 = 510 

III: 120.3 + 0,6.250 = 510 

 

Y) N = 1 e K = 120 

I: 100.1 + 0,8.120 = 196 

II: 70.1 + 1,2.120 = 214 

III: 120.1 + 0,6.120 = 192 

Letra B. 

 

2. a  

Encontrando a relação caloria/grama para cada alimento, temos:  

 

- Batata: 
560

2,8 cal/g
200

cal

g
=   .                           

- Sanduíche: 
500

2 cal/g
250

cal

g
= . 

 

Considerando x a quantidade em grama de sanduíche e y, a quantidade, em gramas, de batatas fritas, 

encontramos a expressão: 2 2,8 462x y+ = . 

 

3. a  

A equação que possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente escolher uma das 

propostas é: 

100 000 . n + 350 000 = 120 000 . n + 150 000 ⇔ 100 n + 350 = 120 n + 150 

 

4. a  

Como o reservatório 1 é um prisma então seu crescimento até o nível do cano de ligação é uma função 

linear. 

Durante a passagem pelo cano de ligação até o preenchimento do reservatório 2 temos uma função 

constante. 

Após a passagem pelo cano de ligação, o reservatório 1 e o reservatório 2 crescem de forma linear com 

inclinação inferior a do primeiro instante. 

 

5. c  

Observe a figura: 
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Sendo y o número de favelas em 2016, temos y  968 = 968  750. Dessa igualdade, resulta y = 1186. 

Portanto o número de favelas em 2016 será maior que 1150 e menor que 1200.  

 

6. b  

Em cada ciclo Y: 

Luz vermelha acesa : V segundos 

Luz verde acesa: X segundos e 2/3 de V 

Luz amarela acesa: 5 segundos 

X  = 2/3 . V ⇔ V = 3X/2 

X + Y + V = Y ⇔ X + 5+ 3X/2 = Y ⇔ 5X   2Y + 10 = 0 

 

7. e 

Nesse tipo de questão temos que relacionar as funções entre si, da seguinte maneira: 

f( x ) = ax + b                       f( x ) = ax + b  

f( - 1) = ax + b = 3                f( 1 ) = ax + b = 1 ( 2 ) 

f(- 1) = - a + b = 3 ( 1 )          f( 1 ) = a + b = 1 , agora é só montar um sistema  

 

- a + b = 3  ( 1 ) 

  a + b = 1  ( 2 )  ⇒ a + 2 = 1 ⇒   a = 1 - 2 = - 1 

_____________  

  0 + 2b = 4 

         b = 4/2 

         b = 2, vamos substituir na ( 2 ) 

 

temos a = - 1 e b = 2 

f( x ) = ax + b  

f( x ) = - 1 .x + 2 

f( x ) = - x + 2 essa é a relação das duas funções , agora é só achar o valor de f(3) 

f( 3 ) = - 3 + 2 = - 1 esse é valor de f( 3 ) 

 

8. b  

Sendo Q0 =  20 + 4P e QD = 46  2P, o preço de equilíbrio se obtém para Q0 = QD. 

Logo: 

 20 + 4P = 46  2P ⇔ P = 11 

 

9. b  

No primeiro instante 0 a 100, o preço é constante, de 101 a 300 variável e de 301 a 500 volta a ser constante. 

O gráfico que mostra isso é o B. 

 

10. c  

Basta igualar as equações: 
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16 + 0,70x = 28 + 0,48x 

 

12 = 0,30x 

 

x = 40,  que será quando os valores forem iguais, para que seja mais barato adiciona-se mais folha, logo 

+1. 

 

x = 41 

 

Puzzle  
No total ele viu 10 árvores, pois as 10 que ele viu na volta são as mesmas que ele viu na ida, já que está andando 

na mesma rua. 
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RESUMO   
 

 

 
Apesar de não haver uma definição formal para conjuntos, podemos entender que um conjunto é uma 

reunião de elementos que pertencem a um grupo em comum. Assim, já podemos entender que, para estudar 

conjuntos, devemos ter em mente os elementos que formam um conjunto. 

Um conjunto pode ser representado de duas formas, perceba: 

 

Através de Chaves: Quando queremos representar um conjunto por extenso, colocamos seus elementos 

entre chaves e assim se entende que essa reunião de elementos formam um conjunto. Exemplo: Q = {A, B, 

C, D}. 

 

Através de um Diagrama: Podemos representar um conjunto através de um diagrama onde seus elementos 

estão presentes em seu interior. Exemplo: 

 
 

Em ambos os exemplos acima temos um conjunto Q, onde seus elementos são A, B, C e D. 

 

Relação entre um elemento e um conjunto 

 

Para relacionar um elemento e um conjunto, utilizamos os símbolos   (Pertence) e (Não pertence). 

 

Exemplo: Considere o conjunto Q = {a, b, c, d}. Podemos dizer que a   Q, porém t   Q. 

 

Relação entre dois conjuntos 

 

Para relacionar dois conjuntos entre si, utilizamos os símbolos   (Está contido) e   (Não está contido), 

(Contém) e  (Não contém). 

 

Exemplo: Considere o conjunto Q = {a, b, c, d}. Perceba as seguintes relações: 

- {a,b} Q 

 

- {a,b,x}   Q 

 

- Q {d} Q  

 

- Q  {b, u, c}  

 

- Q  {a,b}  
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Subconjuntos de um conjunto 

 

Um subconjunto de um conjunto Q é todo conjunto que está contido em Q. Assim, usando como exemplo 

o conjunto Q = { a, b, c, d}, temos que seus subconjuntos são: 

{}, {a}, {b}, {c}, {d}, {a,b}, {a,c}, {a,d}, {b,c}, {b,d}, {c,d}, {a,b,c}, {a,b,d}, {a,c,d}, {b,c,d} e {a,b,c,d}.  

 

Perceba que nesse conjunto de 4 elementos, existem 16 = 24 subconjuntos. Analogamente, a grosso modo, 

podemos dizer que num conjunto de n elementos, teremos 2n subconjuntos desse conjunto. 

 

 

Quando tratamos de conjuntos, temos algumas operações que podemos efetuar entre eles. 

 

União entre conjuntos (U): 

literalmente, unir os elementos de todos envolvidos na operação em um único conjunto só. 

 

Exemplo: Sejam os conjuntos S = {1, 2, 3, 4} e T = {1, 3, 5, 7}, dizemos que a união S U T = {1, 2, 3, 4, 5, 7}, ou 

seja, todos os elementos reunidos no conjunto união. 

 

Interseção entre conjuntos (∩): ∩

que o conjunto interseção será aquele que contém todos os elementos presentes em todos os conjuntos 

envolvidos, ou seja, todos os elementos em comum entre os conjuntos. 

 

Exemplo: Sejam os conjuntos S = {1, 2, 3, 4} e T = {1, 3, 5, 7}, dizemos que a interseção S ∩ T = {1,3}, ou seja, 

todos os elementos presentes nos dois conjuntos. 

 

Subtração ou diferença entre conjuntos: Na subtração entre dois conjuntos, o conjunto subtração é aquele 

que contém os elementos do primeiro conjunto que NÃO estão presentes no segundo conjunto. 

 

Exemplo: Sejam os conjuntos S = {1, 2, 3, 4} e T = {1, 3, 5, 7}, dizemos que a subtração S  T = {2, 4}, ou seja, 

o que tem em S e não tem em T. Já a subtração T  S = {5, 7}, ou seja, o que tem em T e não tem em S. 

 

Conjunto complementar: Considere A um conjunto qualquer e B conjunto universo. Todos os elementos 

que não estão em A estão no complementar de A. 

O conjunto AC pode ser definido por: A∁ = U A ={ x  | x∈U  e  x∉A} . 

Complemento relativo: Seja A e B dois conjuntos quaisquer com A⊂B. O conjunto abaixo é chamado de 

complementar de A com relação a B: 
A

B
B A= − . 

  

Operações entre conjuntos: 

 

Exemplo: Uma pesquisa realizada com 100 pessoas em uma pizzaria, revelou que destas, 70 gostam de 

pizzas salgadas, 20 gostam de pizzas salgadas e doces. Quantas foram as pessoas que responderam que 

gostam apenas de pizzas doces?  

 

Representando a situação na forma de diagrama, retira-se a interseção de cada conjunto e conclui-se que há 

30 pessoas gostando apenas de pizza doce.  
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EXERCÍCIOS  
 

1. Sejam os conjuntos A {x | 0 x 5},=     B {x | x 5}=   −  e C {x | x 0}.=    Pode-se afirmar 

que  

a) (A B) C C−  =     

b) (A C) B−  =      

c) (B C) A  =     

d) (B C) A A  =     

 

2. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada 

eleitor votou apenas em dois candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para 

B e C e 20 votos para A e C. Em consequência: 

a) venceu A, com 120 votos. 

b) venceu A, com 140 votos. 

c) A e B empataram em primeiro lugar. 

d) venceu B, com 140 votos. 

e) venceu B, com 180 votos.  

 

3. A Matemática possui uma linguagem própria, uma notação para ser lida universalmente. 
Em relação aos conjuntos   e  fazem-

se as seguintes afirmações. 

I. O conjunto  possui infinitos elementos. 

II. O conjunto  possui infinitos elementos. 

III. O conjunto  não possui elementos. 

 

Marque a alternativa correta.  

a) Apenas a afirmação I está correta.    
b) Apenas a afirmação II está correta. 

c) Apenas a afirmação III está correta.    
d) Apenas as afirmações I e II estão corretas.    
e) Todas as afirmações estão corretas.    
   

4. Um fabricante de cosméticos decide produzir três diferentes catálogos de seus produtos, visando a 

públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma 

página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os 

catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada 

catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum; C1 e C3 terão 6 páginas em comum; C2 

e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos 

correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três catálogos, necessitará de um 

total de originais de impressão igual a: 

a) 135.  

b) 126.  

c) 118.  

d) 114.  

e) 110 

  

5. Considere dois conjuntos A e B tais que: A B,  A B   e  A B A.      Nestas condições pode-se 

afirmar que:  

a) os conjuntos A e B são iguais, isto é: A = B.    
b) o conjunto A possui a mesma quantidade de elementos que o conjunto B.    
c) o conjunto A possui mais elementos que o conjunto B.    
d) o conjunto A possui menos elementos que o conjunto B.    
e) o conjunto A pode ser um conjunto vazio.    
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6. Uma pesquisa com três marcas concorrentes de refrigerantes, A, B e C, mostrou que 60% das pessoas 

entrevistadas gostam de A, 50% gostam de B, 57% gostam de C, 35% gostam de A e C, 18% gostam de 

A e B, 24% gostam de B e C, 2% gostam das três marcas e o restante das pessoas não gosta de nenhuma 

das três. Sorteando-se aleatoriamente uma dessas pessoas entrevistadas, a probabilidade de que ela 

goste de uma única marca de refrigerante ou não goste de marca alguma é de: 

a) 16%.  

b) 17%.  

c) 20%.  

d) 25%.  

e) 27% 

 

7. Dados três conjuntos A, B e C, não vazios, com A B  e A C,  então, é sempre CORRETO afirmar 

que  

a) B C=     

b) ( )A B C      

c) B C     

d) ( )A B C=      

 

8. Uma determinada empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre a preferencia de seus 

consumidores em relação a seus tres produtos: biscoitos cream cracker, wafer e recheados. Os 

resultados indicaram que: 

• 65 pessoas compram cream crackers. 

• 85 pessoas compram wafers. 

• 170 pessoas compram biscoitos recheados. 

• 20 pessoas compram wafers, cream crackers e recheados. 

• 50 pessoas compram cream crackers e recheados. 

• 30 pessoas compram cream crackers e wafers. 

• 60 pessoas compram wafers e recheados. 

• 50 pessoas nao compram biscoitos dessa empresa. 

 

Determine quantas pessoas responderam a essa pesquisa. 

a) 200 

b) 250 

c) 320 

d) 370 

e) 530 

  

9. Considere os conjuntos 

A = {0, 1, 3, 5, 9}  

B = {3, 5, 7, 9}  

X = {x  N; x  13}, onde N é o conjunto dos números inteiros não-negativos.  

O conjunto 
A B
xC 

 é igual a  

a) {0, 1, 3, 5, 7, 8, 9}.    
b) {2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}.    
c) {2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13}.    
d) {2, 5, 7, 8, 12, 13}.    
e) {0, 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13}.    

  

10. Em uma determinada empresa, os trabalhadores devem se especializar em pelo menos uma lingua 

estrangeira, francês ou inglês. Em uma turma de 76 trabalhadores, tem-se: 

• 49 que optaram somente pela língua inglesa; 

• 12 que optaram em se especializar nas duas linguas estrangeiras. 
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O número de trabalhadores que optaram por se especializar em lingua francesa foi 

a) 15. 

b) 27. 

c) 39. 

d) 44. 

e) 64. 

  

Puzzle   
 

 

As 

viu que as batatas haviam desidratado e possuíam, agora, apenas 98 % de água em sua composição. Naquele 

momento, qual era o novo peso das batatas? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios 

 
1. a 

Representamos os conjuntos A, B  e C  na reta numérica. 

 

 

 

Análise das alternativas: 

[A] Verdadeira: ( )A B C C C−  =  =  

[B] Falsa: ( )A C B A B A−  =  =  

[C] Falsa: ( )B C A A A  =  =  

[D] Falsa:
  (B C) A 5,0 A  = −  =    

 

2. e 

 Votos recebidos pelo candidato A = 100 + 20 = 120 

Votos recebidos pelo candidato B = 100 + 80 = 180 

Votos recebidos pelo candidato C = 80 + 20 = 100 

 
Logo, venceu B, com 180 votos 

 

3. e  

Sabendo que entre quaisquer dois números inteiros há infinitos elementos, pode-se concluir que as 

afirmativas [I] e [II] estão corretas. Quanto à afirmativa [III], a intersecção dos conjuntos  e  é nula, 

pois  só possui elementos entre  e  (excluindo o  e  só possui elementos menores que  

Logo, a alternativa correta é a letra [E].   

 

4. e 

C1 ∩ C2 = 10C1 ∩ C3 = 6C2 ∩ C3 = 5 

C1 = 50 Páginas50 - (6 + 4+ 2) = 50 - 12 = 38 

C2 = 45  Páginas 

43 - (6 + 4 +1) = 45 - 11 = 34 

C3 = 40 

40 - (2 + 4 + 1) = 40 
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40 - 7 = 33 

Total = 38 + 6 + 4 + 34 + 1 + 33 = 118 

 
 

 

5. d 

1 1 2 2 2A B,  A B   e  A B A x \ x (A B) e x \ x B e x A.              

 

 

6. e 

 Gostam só do refrigerante A: 60 -18-35 + 2 = 9% 

Gostam só do refrigerante B: 50-18-24 +  2 =10% 

Gostam só do refrigerante C: 57-24 -35 + 2 =  0% 

As pessoas que gostam de A e B são as que gostam dos 2 do refrigerante menos as que gostam dos 3, 

assim temos: 18 - 2 = 16%  

As que gostam só dos refrigerantes A e C:  35 - 2 = 33 

As que gostam só dos refrigerantes  B e C:   24 -2 = 22%  

Dando um total de 92% 

 

Os 8% restantes não gostam de NENHUMA, assim temos: 9% + 10% + 8% = 27% 
 

7. b 

Se x A  e A B e A C x B e x C x (B C) A (B C).             

 

8. b 

A partir do enunciado montamos o seguinte diagrama: 

 
Logo, o número de pessoas que responderam a pesquisa será dado por:  

N = 5 + 10 + 30 + 20 + 15 + 40 + 80 + 50 = 250. 

 

9. c 

AB = {0, 1, 3, 5, 7, 9}. 

X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}. 

Complementar de AB em relação a x: 
A B
xC 

= {2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13}.   
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10. b 

 
Número de trabalhadores que optaram apenas pela Língua francesa:  

x = 76  12  49 = 15. 

Logo, o número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa foi de:  

x + 12 = 15 + 2 = 17. 

7 

Puzzle 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 



 

 
P

o
r.

 

Por. 
 

Professor: Raphael Hormes 

Monitor: Caroline Tostes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
P

o
r.

 

 

Adjetivos e numerais 
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RESUMO 
 

 

Adjetivos 

 

São palavras que modificam substantivos e servem para caracterizar seres, objetos indicando uma qualidade 

ou defeito, modo de ser, aspecto ou aparência e estado e para estabelecer com o substantivo relações de 

tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de propriedade. 

Por exemplo: aluno inteligente, pessoa humilde, céu azul, casa arruinada, nota mensal (= nota relativa ao 

mês), vinho português (= vinho proveniente de Portugal). 

Além disso, o adjetivo (termo determinante) tem uma relação muito próxima com o substantivo (termo 

determinado) e por isso deve-se ter muita atenção com a sua posição em uma frase. Veja: 

O homem velho vendia frutas. 

O velho homem vendia frutas. 

segunda o  

Existe também a substantivação do adjetivo quando um determinante (artigo) está anteposto ao adjetivo e 

provoca uma alteração de sentido na frase. Compare: 

O céu cinzento indica chuva. 

O cinzento do céu indica chuva. 

Enquanto na primeira frase, a palavra cinzento é um adjetivo, na segunda é um substantivo. 

 

Numeral 

É uma classe de palavras que indica número ou quantidade exata de seres ou o lugar por eles ocupados em 

uma série. Em seu aspecto semântico, designa o conceito número-ordem, multiplicação e divisão e podemos 

utiliza-los para intensificar ou atenuar uma ideia. Veja: 

 

Já disse mil vezes. 

Troquei duas palavras com ele. 

 

Os numerais podem ser: 

1. Cardinais: indicam o número exato dos seres. 

Exemplo: um, dez, trezentos, mil. 

2. Ordinais: indicam a ordem dos seres. 

Exemplo: terceiro, décimo, centésimo. 

3. Multiplicativos: indicam o múltiplo dos seres. 

Exemplo: dobro, triplo, cêntuplo. 

4. Fracionários: indicam a divisão dos seres. 

Exemplo: meio, metade, décimo, um quinto. 

5. Coletivos: indicam um conjunto de seres. 

Exemplo: trio, dezena, década. 

 

 

Observações: 

 Ambos/ambas são considerados numerais e são muito empregados para retomar elementos citados 

anteriormente. Exemplo: 
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 Mário e Lucas, alunos do Colégio Pedro II, foram classificados para a final do campeonato de xadrez. 

Ambos foram ovacionados. 

 

Os numerais podem exercem funções adjetiva e substantiva: 

 

Um é pouco, dois é bom, três  função de sujeito) 

 

Vinte alunos foram convidados para a inauguração da nova sede da escola. ( o numeral exerce a função de 

adjunto adnominal). 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. PERO VAZ CAMINHA 
a descoberta 
 

Seguimos nosso caminho 
por este mar de longo 
Até a oitava da Páscoa 
Topamos aves 
E houvemos vista de terra 
os selvagens 
Mostraram-lhes uma galinha 
Quase haviam medo dela 
E não queriam pôr a mão 
E depois a tomaram como espantados 
primeiro chá 
Depois de dançarem 
Diogo Dias 
Fez o salto real 
as meninas da gare 
Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis 
Com cabelos mui pretos pelas espáduas 
E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas 
Que de nós as muito olharmos 
Não tínhamos nenhuma vergonha 

ANDRADE, Oswald. Poesias reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1978. p.80. 

 

A conversão de substantivos em adjetivos, isto é, tomar uma palavra designadora (substantivo) e usá-

la como caracterizadora (adjetivo), constitui um procedimento comum em língua portuguesa. Assinale 

a opção em que a palavra sublinhada exemplifica este procedimento de conversão de substantivo em 

adjetivo. 
a) E depois a tomaram como espantados 
b) Fez o salto real 
c) Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis 
d) Com cabelos mui pretos pelas espáduas 
e) E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas 

 

2. Observe a construção do texto a seguir: 
 

Nuvens brancas 
Passam 
Em brancas nuvens. 

LEMINSKI, Paulo. Caprichos & relaxos. São Paulo: Brasiliense 1983. 
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Analisando-se o texto acima, a afirmação imprópria é: 
a)  leite, da neve. 
b) 

sofrimento. 
c) sempre que se muda o adjetivo de lugar, muda-se o sentido do substantivo. 
d) poeta utilizou para provocar a 

alteração de sentido. 
e) o autor faz um jogo de palavras utilizando o mesmo adjetivo e substantivo. 

 

3. O sedutor médio 
 

Vamos juntar 
Nossas rendas e 
expectativas de vida 
querida, 
o que me dizes? 
Ter 2, 3 filhos 
e ser meio felizes? 

VERISSIMO, L. F. Poesia numa hora dessas?! Rio de Janeiro: Objetiva, 2002. 
 

No poema O sedutor médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas 

a) 

poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica. 
b) na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é 

 
c) 

um dos cônjuges se sentiria realizado. 
d) 

dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher. 
e) 

oposto e inábil em termos de conquistas amorosas. 

 

4.  

 
Cartaz afixado nas bibliotecas centrais e setoriais da Universidade Federal de Goiás (UFG), 2011. 
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Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico do Sistema de 

Biblioteca da UFG, esse cartaz tem função predominantemente 

a) socializadora, contribuindo para a popularização da arte. 

b) sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte. 

c) estética, propiciando uma apreciação despretensiosa da obra. 

d) educativa, orientando o comportamento de usuários de um serviço. 

e) contemplativa, evidenciando a importância de artistas internacionais 

 

5. Há situações em que o adjetivo muda de sentido, caso seja colocado antes ou depois do substantivo. 

Observe: 

 

Lá se vão os pobres meninos 

Pelas ruas da cidade. 

Meninos pobres, 

pelas ruas da cidade rica. 

 

Qual é o significado da primeira e da segunda ocorrência da palavra  

a) humildes e modestos 

b) mendigos e sem recursos 

c) dignos de pena e improdutivos 

d) dignos de compaixão e desprovidos de recursos 

e) ingênuos e sem posses 

 

6. A onda 
 

a onda anda 
aonde anda 
a onda? 
a onda ainda 
ainda onda 
ainda anda 
aonde? 
aonde? 
a onda a onda 

Manuel Bandeira 
  

No poema, há o emprego do advérbio aonde. Segundo as gramáticas normativas, esse advérbio deve 

ser utilizado para indicar o local ou destino para o qual se vai, ou seja, expressa a ideia de movimento. 
Assinale a alternativa em que o emprego do advérbio aonde está de acordo com as gramáticas 

normativas. 
a) Nunca sei aonde te achar. 
b) Esta é a casa aonde eu moro. 
c) Informe aonde você está agora. 
d) Não sei aonde o avião aterrissou. 
e) Aonde você pretende levar sua amiga? 
 

7. Durante uma Copa do Mundo, foi veiculada, em programa esportivo de uma emissora de TV, a notícia 

de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida, porque seguiu os prognósticos de 

seu burro de estimação. Um dos comentaristas fez, então, a seguinte observação: 

"Já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez." 

Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na 

expressão. 
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Assinale a alternativa em que isso não ocorre: 

a) obra grandiosa 

b) jovem estudante 

c) brasileiro trabalhador 

d) velho chinês 

e) fanático religioso 

 

8. ACHADO 

Aqui, talvez, o tesouro enterrado 

há cem anos pelo guarda-mor. 

Se tanto o guardou, foi para os trinetos, 

principalmente este: o menor. 

Cavo com faca de cozinha, cavo 

até, no outro extremo, o Japão 

e não encontro o saco de ouro 

de que tenho a mor precisão 

para galopar no lombo dos longes 

fugindo a esta vidinha choca. 

Mas só encontro, e rabeia, e foge 

uma indignada minhoca. 
Carlos Drummond de Andrade. 

 

Sobre a expressão "vidinha choca", entendida no contexto do poema, é correto afirmar: 

a) o diminutivo exprime carinho, ao contrário do termo que o acompanha. 

b) a ideia aí presente é de tempo: sugere-se que a vida é passageira. 

c) seu sentido se opõe àquilo que, poeticamente, "minhoca" está representando. 

d) o adjetivo deve ser entendido denotativamente, ao contrário do substantivo. 

e) o segundo termo reforça o sentido negativo do primeiro. 

 

9. Selinho, sim, mas só para poucos 

Primeiro, 

 

Gilberto Gil entrou no palco, de mão estendida para cumprimentá-lo. O que fez apresentador? Disse 

 tascou um beijinho na boca do músico. A cena foi ao ar de 

madrugada, no encerramento do Teleton, a Maratona beneficente exibida pelo SBT. Gil ficou surpreso. 

 

 
Veja, 07.11.2001, pág. 101. 

 

enfatizar que se trata de um beijo 

a) indiscreto. 

b) demorado. 

c) engraçado. 

d) indecente. 

e) breve. 

 

10. LXXVIII (Camões, 1525?-1580) 

Leda serenidade deleitosa, 

Que representa em terra um paraíso; 

Entre rubis e perlas doce riso; 

Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 

 

Presença moderada e graciosa, 

Onde ensinando estão despejo e siso 

Que se pode por arte e por aviso, 

Como por natureza, ser fermosa; 
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Fala de quem a morte e a vida pende, 

Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 

Repouso nela alegre e comedido: 

 

Estas as armas são com que me rende 

E me cativa Amor; mas não que possa 

Despojar-me da glória de rendido. 
CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. 

 
 

SANZIO, R. (1483-1520) A mulher com o unicórnio. Roma, Galleria Borghese. Disponível em: www.arquipelagos.pt. Acesso 

em: 29 fev. 2012. (Foto: Reprodução/Enem) 

 

A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do 

mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos 

a) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos 

usados no poema. 

b) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, 

evidenciadas pelos adjetivos do poema. 

c) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela 

postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. 

d) desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística, 

evidenciado pelos adjetivos usados no poema. 

e) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, 

evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Leia a tira abaixo, de Fernando Gonsales. Em determinados contextos, a palavra um pode ser  numeral ou 

artigo. 

 
 

a) uma é numeral ou é artigo?  

b) Por que a tira é engraçada?  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 
1. c 

substantivo para a ade adjetivo. 

 

2. c 

-

incorreta, pois isso não ocorre sempre, depende do caso e do contexto. 

 

3. b 

O autor critica o "sedutor", no texto, fazendo uso de um vocabulário que aponta a insignificância de uma 

vida medíocre. Essa ironia aos valores dessa sociedade são marcadas na utilização do adjetivo "médio"( 

no título) e do advérbio "meio"( no último verso). 

 

4. d 

Ao utilizar uma obra de Salvador Dalí (A persistência da memória) para orientar e alertar, os 

frequentadores da biblioteca, a UFG tem como objetivo  fazer com que os prazos de devolução dos livros 

sejam cumpridos. Portanto, a função do cartaz é educativa e visa à modificação do comportamento dos 

usuários de um serviço. 

 

5. d 

 

 

6. e 

no enunciado. Desse modo, é possível perceber que a única alternativa que compreende esse fato é a 

de letra e.  

 

7. d 

 

corrobora o status substantivo do vocábulo em questão. 

 

8. b 

seguintes, a mesma palavra denota quantidade( apenas 1 namorado; apartamento de número 1). 

 

9. a 

Obra grandiosa ou grandiosa obra: não há alteração de sentido nem de classe gramatical das palavras 

caso sua ordem seja alterada   

 

10. e 

 

 

11. e 

O diminutivo reforça a ideia de brevidade do beijo. 

 

12. c 
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As duas obras representam manifestações artísticas distintas, no entanto, fazem parte de um mesmo 

contexto social e cultural de produção ao apresentarem uma imagem da mulher ideal - a mulher marcada 

pelo equilíbrio. No poema de Camões temos o uso dos adjetivos, já na pintura, a postura, a expressão e 

vestimenta 

 

13. c 

Nesse caso, a pos

 

 

14. b 

 

 

15. a 

de cenário é contraditória.  

 

Questão Contexto  
 

A palavra é numeral, pois indica quantidade. 

O efeito de humor é provocado pela obsessão que o personagem tem de lucrar no futuro, pois isso faz com 

que ele se esqueça de coisas básicas relacionadas ao presente, como da alimentação, por exemplo. 
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Por. 
 

Professor: Raphael Hormes 

Monitor: Caroline Tostes 
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Substantivos e Artigos 
19 

jul 
 

RESUMO 
 

 

Substantivo 

 

É a palavra que designamos ou nomeamos seres (nomes de pessoas, lugares, instituições, etc.) e nomes de 

ações, noções, estados e qualidades. 

  

Os substantivos podem ser classificados: 

 

Quanto ao significado: 

  

1. Concreto: designam seres, sejam reais ou fictícios. 
Exemplo: caneta, árvore, homem, cavalo. 
2. Abstrato: designam ações, estados, qualidades e sentimentos. 
Exemplo: beleza, saudade, ira, doçura, bondade. 

  

Quanto à abrangência: 

  

1. Comuns: designam, genericamente, um elemento de um conjunto. 
Exemplo: aluno, homem, país, cachorro. 
2. Próprios: designam, especificamente, um elemento de um conjunto. 
Exemplo: Brasil, Totó, Maria, José. 

  

Quanto à formação: 

  

1. Simples: são formados por um só radical. 
Exemplo: mar, lápis, casa, mesa. 
2. Compostos: são formados por mais de um radical. 
Exemplo: beija-flor, pé-de-moleque. 

  

Os substantivos podem ser flexionados de acordo com seu número (singular e plural), gênero (feminino e 

masculino) e grau (sintético ou analítico). 
 

Artigo 

  

São palavras (o, um) variáveis em número e gênero que se antepõem aos substantivos para indicar um ser já 

conhecido (definido) pelo leitor ou para indicar um representante de uma espécie ao qual não se fez menção 

anterior (indefinido). Ou seja, os artigos definidos têm a função semântica de especificar, determinar os 

substantivos, e os indefinidos têm a função de generalizar os substantivos. 

  

Por exemplo: 

  

O jornalista recebeu o prêmio. (= jornalista específico, já mencionado anteriormente). 
Um jornalista recebeu o prêmio. (= jornalista genérico, não mencionado antes). 

  

Além disso, os artigos podem substantivar qualquer palavra ou expressão a que se antepõem, independe da 

classe gramatical a que essa palavra pertence. Esses casos são conhecidos como derivação imprópria. 
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O artigo definido também é utilizado para ressaltar a notoriedade de algum ser para destacar o seu caráter 

único. Esse recurso é muito utilizado em propagandas para apresentar produtos como os melhores de sua 

categoria. 

 

 
 

 

  
 

EXERCÍCIOS  
 

1. Leia o seguinte trecho de uma entrevista concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Joaquim Barbosa: 

Entrevistador:  O protagonismo do STF dos últimos tempos tem usurpado as funções do Congresso? 

Entrevistado:  Temos uma Constituição muito boa, mas excessivamente detalhista, com um número 

imenso de dispositivos e, por isso, suscetível a fomentar interpretações e toda sorte de litígios. 

Também temos um sistema de jurisdição constitucional, talvez único no mundo, com um rol enorme 

de agentes e instituições dotadas da prerrogativa ou de competência para trazer questões ao Supremo. 

É um leque considerável de interesses, de visões, que acaba causando a intervenção do STF nas mais 

diversas questões, nas mais diferentes áreas, inclusive dando margem a esse tipo de acusação. Nossas 

decisões não deveriam passar de duzentas, trezentas por ano. Hoje, são analisados cinquenta mil, 

sessenta mil processos. É uma insanidade. 
Veja, 15/06/2011. 
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substantivo e a sua ausência antes do segundo fazem que o sentido de cada um desses substantivos 

seja, respectivamente, 

a) figurado e próprio. 

b) abstrato e concreto. 

c) específico e genérico. 

d) técnico e comum. 

e) lato e estrito. 

 

2.  

 
A presença desse aviso em um hotel, além de informar sobre um fato e evitar possíveis atos indesejados 

no local, tem como objetivo implícito 

a) isentar o hotel de responsabilidade por dados causados aos hóspedes. 

b) impedir a destruição das câmeras como meio de apagar evidências. 

c) assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes. 

d) inibir as pessoas de circular em uma área específica do hotel. 

e) desestimular os hóspedes que requisitem as imagem gravadas. 

 

3. Quaresma despiu-se, lavou-se, enfiou a roupa de casa, veio para a biblioteca, sentou-se a uma cadeira 

de balanço, descansando. Estava num aposento vasto, e todo ele era forrado de estantes de ferro. 

Havia perto de dez, com quatro prateleiras, fora as pequenas com os livros de maior tomo. Quem 

examinasse vagarosamente aquela grande coleção de livros havia de espantar-se ao perceber o espírito 

que presidia a sua reunião. Na ficção, havia unicamente autores nacionais ou tidos como tais: o Bento 

Teixeira, da Prosopopéia; o Gregório de Matos, o Basílio da Gama, o Santa Rita Durão, o José de 

Alencar (todo), o Macedo, o Gonçalves Dias (todo), além de muitos outros. 
BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. Rio de Janeiro: Mediafashion, 2008, p. 12 (com adaptações). 

  

 

 

No texto, o uso do artigo definido anteposto aos nomes próprios dos escritores brasileiros 

a) demonstra a familiaridade e o conhecimento que o personagem tem dos autores nacionais e de 

suas obras. 

b) consiste em um regionalismo que tem a função de  caracterizar a fala pitoresca do personagem 

principal. 

c) é uma marca da linguagem culta cuja função é enfatizar o gosto do personagem pela literatura 

brasileira. 

d) constitui um recurso estilístico do narrador para mostrar que o personagem vem de uma classe 

social inferior. 

e) indica o tom depreciativo com o qual o narrador se refere aos autores nacionais, reforçado pela 

expres  
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4. São 68 milhões num universo de 190 milhões de brasileiros conectados às redes virtuais. O e-mail ainda 

é uma ferramenta imprescindível de comunicação, mas já começa a dar espaço para ferramentas mais 

ágeis de interação, como MSN, Orkut, Facebook, Twitter e blogs. A campanha dos principais pré-

candidatos à Presidência da República, por exemplo, não chegou às ruas, mas já se firma na rede. 

O marco regulatório da Internet no Brasil é discutido pela sociedade civil e parlamentares no 

Congresso Nacional, numa queda de braço pela garantia de um controle do que alguns consideram 

 

Por abrir um canal, apresentar instrumentos e diversificar as ferramentas de interação na troca de 

informações, a Internet levanta preocupações em relação aos crimes cibernéticos, como roubos de 

senha e pedofilia. 
F. JÚNIOR, H. Internet cresce no país e preocupa. Jornal Hoje em Dia. Brasília, 25 abr.2010 (adaptado). 

  

ara indicar opinião sobre 

a) a falta de uma legislação que discipline o uso da Internet e a forma de punição dos infratores. 

b) a liberdade que cada político tem de poder atingir um número expressivo de eleitores via Internet. 

c) o constante crescimento do número de pessoas que possuem acesso à Internet no Brasil. 

d) o ponto de vista de parlamentares e da sociedade civil que defendem um controle na Internet. 

e) os possíveis prejuízos que a Internet traz, apesar dos benefícios proporcionados pelas redes sociais. 
 

5. O diminutivo é uma maneira ao mesmo tempo afetuosa e precavida de usar a linguagem. Afetuosa 

porque geralmente o usamos para designar o que é agradável, aquelas coisas tão afáveis que se deixam 

diminuir sem perder o sentido. E precavida porque também o usamos para desarmar certas palavras 

que, por sua forma original, são ameaçadoras demais. 
Luís Fernando Veríssimo, Diminutivos. 

  
 

 

 

 

A alternativa inteiramente de acordo com a definição do autor sobre diminutivos é: 
a) O iorgurtinho que vale por um bifinho. 
b) Ser brotinho é sorrir dos homens e rir interminavelmente das mulheres. 
c) Gosto muito de te ver, Leãozinho. 
d) Essa menininha é terrível! 
e) Vamos bater um papinho. 

  

6. As duas manas Lousadas! Secas, escuras e gárrulas como cigarras, desde longos anos, em Oliveira, 

eram elas as esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências, as 

tecedeiras de todas as intrigas. E na desditosa cidade, não existia nódoa, pecha, bule rachado, coração 

dorido, algibeira arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, bolo 

encomendado nas Matildes, que seus olhinhos furantes de azeviche sujo não descortinassem e que sua 

solta língua, entre os dentes ralos, não comentasse com malícia estridente. 
Eça de Queirós, A ilustre Casa de Ramires 

  
No texto, o emprego dos artigos definidos e a omissão de artigos indefinidos têm como efeito, 

respectivamente, 
a) atribuir às personagens traços negativos de caráter; apontar Oliveira como a cidade onde tudo 

acontece. 
b) acentuar a exclusividade do comportamento típico das personagens; marcar a generalidade das 

situações que são objeto de seus comentários. 
c) definir a conduta das duas irmãs como criticável; colocá-las como responsáveis pela maioria dos 

acontecimentos na cidade. 
d) particularizar a maneira de ser das manas Lousadas; situá-las numa cidade onde são famosas pela 

maledicência. 
e) associar as ações das duas irmãs; enfatizar seu livre acesso a qualquer ambiente na cidade. 
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7.  

 
Na tira, o recurso utilizado para produzir humor é a 
a) transformação da inércia em movimento por meio do balanço. 
b) universalização do enunciador por meio do uso da primeira pessoa do plural. 
c) polissemia da palavra balanço, ou seja, seus sentidos múltiplos. 
d) pressuposição de que o ócio é melhor que o trabalho. 
e) metaforização da vida como caminho a ser seguido continuamente. 

 

8.  

 
 

Os gêneros textuais nascem emparelhados a necessidades e atividades da vida sociocultural. Por isso, 

caracterizam-se por uma função social específica, um contexto de uso, um objetivo comunicativo e 

por peculiaridades linguísticas e estruturais que lhes conferem determinado formato. Esse classificado 

procura convencer o leitor a comprar um imóvel e, para isso, utiliza-se 
a) da predominância das formas imperativas dos verbos e de abundância de substantivos. 
b) de uma riqueza de adjetivos que modificam os substantivos, revelando as qualidades do produto. 
c) de uma enumeração de vocábulos, que visam conferir ao texto um efeito de certeza. 
d) do emprego de numerais, quantificando as características e aspectos positivos do produto. 
e) da exposição de opiniões de corretores de imóveis no que se refere à qualidade do produto. 

 

9. O "brasil" com b minúsculo é apenas um objeto sem vida, autoconsciência ou pulsação interior, pedaço 

de coisa que morre e não tem a menor condição de se reproduzir como sistema; como, aliás, queriam 

alguns teóricos sociais do século XIX, que viam na terra - um pedaço perdido de Portugal e da Europa 

- um conjunto doentio e condenado de raças que, misturando-se ao sabor de uma natureza exuberante 

e de um clima tropical, estariam fadadas à  degeneração e à morte biológica, psicológica e social. Mas 

o Brasil com B maiúsculo é algo muito mais complexo. É país, cultura, local geográfico, fronteira e 

território reconhecidos internacionalmente, e também casa, pedaço de chão calçado com o calor de 

nossos corpos, lar, memória e consciência de um lugar com o qual se tem uma ligação especial, única, 

totalmente sagrada. É igualmente um tempo singular cujos eventos são exclusivamente seus, e 

também temporalidade que pode ser acelerada na festa do carnaval; que pode ser detida na morte e 

na memória e que pode ser trazida de volta na boa recordação da saudade. Tempo e temporalidade 

de ritmos localizados e, assim, insubstituíveis. Sociedade onde pessoas seguem certos valores e julgam 

as ações humanas dentro de um padrão somente seu. Não se trata mais de algo inerte, mas de uma 

entidade viva, cheia de autorreflexão e consciência: algo que se soma e se alarga para o futuro e para 

o passado, num movimento próprio que se chama História. Aqui, o Brasil é um ser parte conhecido e 

parte misterioso, como um grande e poderoso espírito. Como um Deus que está em todos os lugares 

e em nenhum, mas que também precisa dos homens para que possa se saber superior e onipotente. 

Onde quer que haja um brasileiro adulto, existe com ele o Brasil e, no entanto - tal como acontece 
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com as divindades - será preciso produzir e provocar a sua manifestação para que se possa sentir sua 

concretude e seu poder. Caso contrário, sua presença é tão inefável como a do ar que se respira e dela 

não se teria consciência a não ser pela comparação, pelo contraste e pela percepção de algumas de 

suas manifestações mais contundentes. 
DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 11-12 

  

Na sua distinção entre "brasil" e "Brasil", o autor do texto I estabelece contraste entre ambos. O 

contraste que corresponde ao texto é: 
a) brasil  um pedaço perdido de Portugal e da Europa / Brasil  um conjunto doentio e condenado 

de raças 
b) brasil  sociedade onde as pessoas seguem certos valores / Brasil  entidade viva, cheia de 

autorreflexão e consciência 
c) brasil  país com fronteira e território reconhecidos internacionalmente / Brasil  local com que os 

brasileiros têm uma ligação especial 
d) brasil  objeto sem autoconsciência ou pulsação interior / Brasil  memória e consciência de um 

lugar especial para os brasileiro 
e) brasil  um processo histórico contínuo / Brasil  uma forma sem vida 

 

10.                                                                        O ARRASTÃO 
1 Estarrecedor, nefando, inominável, infame. Gasto logo os adjetivos porque eles fracassam 

em 2 dizer o sentimento que os fatos impõem. Uma trabalhadora brasileira, descendente de 

escravos, 3 como tantos, que cuida de quatro filhos e quatro sobrinhos, que parte para o trabalho às 

quatro 4 e meia das manhãs de todas as semanas, que administra com o marido um ganho de mil 

e 5 seiscentos reais, que paga pontualmente seus carnês, como milhões de trabalhadores 

brasileiros, 6 é baleada em circunstâncias não esclarecidas no Morro da Congonha e, levada como 

carga no 7 porta-malas de um carro policial a pretexto de ser atendida, é arrastada à morte, a céu 

aberto, 8 pelo asfalto do Rio. 
9 Não vou me deter nas versões apresentadas pelos advogados dos policiais. Todas as 

vozes 10 terão que ser ouvidas, e com muita atenção à voz daqueles que nunca são ouvidos. Mas, 

antes 11 das versões, o fato é que esse porta-malas, ao se abrir fora do script, escancarou um real 

que 12 está acostumado a existir na sombra. 
13 O marido de Cláudia Silva Ferreira disse que, se o porta-malas não se abrisse como abriu 

(por 14  15 seria 

uma morte anônima, aplainada1 pela surdez da praxe2, pela invisibilidade, uma morte 

não 16 questionada, como tantas outras. 
17 É uma imagem verdadeiramente surreal, não porque esteja fora da realidade, mas 

porque 18 ada pelos surrealistas3), uma 

cena 19 recalcada4 da consciência nacional, com tudo o que tem de violência naturalizada e 

corriqueira, 20 tratamento degradante dado aos pobres, estupidez elevada ao cúmulo, ignorância 

bruta 21 transformada em trapalhada transcendental5, além de um índice grotesco de métodos 

de 22 camuflagem e desaparição de pessoas. Pois assim como Amarildo6 é aquele que 

desapareceu 23 das vistas, e não faz muito tempo, Cláudia é aquela que subitamente salta à vista, e 

ambos 24 soam, queira-se ou não, como o verso e o reverso do mesmo. 
25 O acaso da queda de Cláudia dá a ver algo do que não pudemos ver no caso do 

desaparecimento 26 de Amarildo. A sua passagem meteórica pela tela é um desfile do carnaval de 

horror que 27 escondemos. Aquele carro é o carro alegórico de um Brasil, de um certo Brasil que temos 

que 28 lutar para que não se transforme no carro alegórico do Brasil. 
José Miguel Wisnik 

Adaptado de oglobo.globo.com, 22/03/2014. 

1  
2  
3  
4  
5  
6 ro, em 2013, depois de ser 

detido por policiais 
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Aquele carro é o carro alegórico de um Brasil, de um certo Brasil que temos que lutar para que não 
se transforme no carro alegórico do Brasil. (Refs. 27-28) 

entre as duas expressões, intimamente ligada a uma preocupação social por parte do autor do texto. 

Essa relação de sentido pode ser definida como: 

a) generalização 

b) conclusão 

c) causalidade 

d) ironia 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. c 

O artigo definido tem por objetivo especificar coisas, logo, sua presença determina coisas específicas, 

bem como sua ausência pode comprometer a singularidade das coisas e deixa-las com sentido mais 

genérico. 

 

2. c 

As expressões 

monitoramento, a privacidade dos hóspedes será assegurada. 

 

3. a 

O artigo definido visa à especificação, à aproximação, à indicação de familiaridade. É exatamente nesse 

sentido que ele é utilizado no texto.  

 

4. a 

-se ao fato de não haver determinada legislação que 

regulamente a internet, indicando deveres e direitos, bem como infrações e punições.  

 
5. c 

afetuoso, pois serve como vocativo a alguém; mas, também, há o viés precavido, 

 

 

6. b 

No trecho de Eça de Queiroz, fica claro que o uso dos artigos definidos causa o efeito de sentido de que 

as duas irmãs realizavam 

 

 

7. c 

tanto 

como o brinquedo quanto a análise de algo) são os responsáveis pelo efeito humorístico da tirinha. 

 

8. b 

O texto apresenta forte adjetivação a fim de convencer  o leitor de que o produto é bom: maravilhoso 

jardim, linda residência, rua tranquila . 

9. d 

O t

sem vida, autoconsciência ou pulsação interior.[...] B maiúsculo é algo muito mais complexo. É país, 

cultura, local geográfico, fronteira e território r  

 

10. a 

 em função 

daquela parte específica, com toda sua carga de violência. Ao mostrar a possibilidade dessa passagem 

consciente. (Comentário UERJ) 
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Quí. 
 

Professor:  Xandão  

Monitor:  João Castro 
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Atomística: Modelo atômico, estrutura 

atômica, número de massa e massa 

atômica, átomos e íons, relação entre 

átomos 
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RESUMO   
 

 
Representação de um elemento químico( ZEA) 

Número de Massa (A) é a soma de prótons e nêutrons no núcleo de um átomo. 

A = p + n 

Número Atômico (Z) é o número de prótons presentes no núcleo de um átomo. 

Z = p 

Quando um átomo está em seu estado fundamental (eletricamente neutro), o seu número de prótons (cargas 

positivas) é igual ao seu número de elétrons (cargas negativas). 

p = e- 

Portanto, para um átomo, o número de prótons é também igual ao número de elétrons. 

Z = p = e  

Íons 

Quando um átomo eletricamente neutro, ou seja, no estado fundamental perde ou recebe elétrons, ele se 

transforma em um ÍON. 

 

 

Íons isoeletrônicos 

Exemplo: 11Na+ ; 12Mg+2, 8O
- 2 ; 9F

- ; 13Al+3 

Todos acima tem 10 elétrons em sua camada de valência! 

 

✓ Isótopos, isóbaros e isótonos 

Elementos Isótopos = possuem o mesmo de prótons. 

Elementos Isóbaros = possuem o mesma massa atômica. 

Elementos Isótonos = possuem o mesmo de nêutrons. 
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Exemplo: 

 

Evolução dos modelos atômicos - De Demócrito a Sommerfield, 

noções de incerteza e partícula onda 

O filósofo grego Leucipo e seu discípulo Demócrito imaginaram que a matéria não poderia ser infinitamente 

divisível,   vezes, chegaria a uma partícula 

muito pequena, indivisível e impenetrável, e assim concluíram que toda matéria era constituída por pequenas 

partículas indivisíveis, os átomos. Essa teoria se manteve por longos anos.  Somente no século XIX, um novo 

modelo para explicar de que se constituía a matéria foi apresentado. 

 

O Modelo atômico de Dalton  1803 

John Dalton (1766  1844), cientista britânico retomou a ideia do átomo como constituinte básico da matéria. 

Dalton considerou os átomos como partículas pequenas, indivisíveis e indestrutíveis. Seu modelo ficou 

modelo surgiu. 

 
Representação do modelo atômico de Dalton: A bola de bilhar 

 

O Modelo atômico de Thomson  1903 

O físico britânico Joseph John Thomson (1856  1940) concluiu, após um estudo com raios 

catódicos(emitidos de uma fonte de cátions), que o átomo não era apenas uma esfera indivisível como tinha 

dito Dalton. Em seu estudo, percebeu a existência de partículas carregadas negativamente, determinando 

sua relação entre a carga dessas partículas (que foram denominados inicialmente como corpúsculos) e a 

massa. 
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Experimento de Thomson com raios catódicos: Para medir a razão entre a carga e a massa do elétron, um 

feixe de raios catódicos (elétrons) passa através de um campo elétrico e de um campo magnético. De modo 

que o campo elétrico provoca desvio em um sentido, enquanto o campo magnético desvia o feixe no sentido 

oposto.  

 

Posteriormente, deduziu a existência de uma carga positiva. Seu modelo consistia em uma esfera maciça 

carregada positivamente, na qual se encontram, incrustados, as cargas negativas, os elétrons. Seu modelo 

foi conhecido como pudim de passas. 

 

 
 

O Modelo atômico de Rutherford  1911 

Após a descoberta da Radioatividade, em 1911, o físico da Nova Zelândia Ernest Rutherford (1871  1937) e seus 

colaboradores realizaram, dentre outras, uma experiência cujo objetivo era determinar as propriedades das 

partículas alfa e sua interação com a matéria. O experimento consistiu em bombardear uma finíssima lâmina 

de ouro com partículas alfa, emitidas por polônio radioativo em uma chapa fotográfica. Com o experimento, 

ele percebeu que algumas partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvio, enquanto outras eram 

desviadas e uma parte delas era ricocheteada. 

 
 

O físico chegou à conclusão de que a maioria das partículas atravessou a lâmina sem desviar, pois o átomo é 

constituído em grande parte por espaço vazio. As outras partículas que sofreram desvio provavelmente foram 

repelidas pelo núcleo, devido à positividade de suas cargas. E, por fim, as que ricochetearam foram também 

repelidas pelo núcleo. 

 
Baseado 

em que o átomo possuía um núcleo, onde estaria concentrada a maior parte da massa do átomo, e era envolto 

por elétrons girando em elipses (a eletrosfera, isto é, a maior parte de volume atômico). A principal falha no 

modelo de Rutherford foi não considerar que os elétrons, como partículas carregadas girando ao redor do 

núcleo, gradativamente perderiam energia e atingiriam o núcleo. O próximo modelo estava baseado nesta 
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hipótese e em estudos da teoria quântica.  

 
 

O Modelo atômico de Bohr  1913 

O físico dinamarquês, Neils Bohr (1885-1962) propôs um modelo que seria formado por um núcleo positivo 

com uma parte periférica, onde giravam os elétrons. Ainda semelhante ao modelo de Rutherford, a diferença 

entre estes era que para Bohr, os elétrons giravam, sem emitir ou absorver energia, em órbitas circulares, as 

quais ele denominou níveis de energia ou camadas. 

 
Modelo atômico de Bohr: um núcleo positivo com uma parte periférica, onde os elétrons, sem emissão ou 

absorção de energia giravam em órbitas circulares (camadas ou níveis de energia). 

 

O Modelo atômico de  Sommerfeld  1915 

O físico alemão Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld, em 1915, estudando os espectros de emissão de 

átomos mais complexos que o hidrogênio, admitiu que em cada camada eletrônica (n) havia 1 órbita circular 

e (n-1) órbitas elípticas com diferentes características. Essas órbitas elípticas foram então chamadas de 

subníveis ou subcamadas e caracterizadas por l,onde l=0, l=1, l=2 e l=3 são respectivamente os subníveis s, p, 

d e f. Por exemplo, na 4ª camada há uma órbita circular e três elípticas. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Dados os nuclídeos  aX b , cY 2c e c+2Z d , e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e 

Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z 

serão respectivamente iguais a:  

a) 21 e 19  

b) c e a  

c) 42 e 21  

d) 19 e 21  

e) 21 e 42 
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2. Um cátion metálico trivalente tem 76 elétrons e 118 nêutrons. O átomo do elemento químico, do qual 

se originou, tem número atômico e número de massa, respectivamente:  

a) 76 e 194  

b) 76 e 197  

c) 79 e 200  

d) 79 e 194  

e) 79 e 197 

 

3. Thomson determinou, pela primeira vez, a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser 

considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao 

modelo atômico:  

a) o átomo ser indivisível.  

b) a existência de partículas subatômicas.  

c) os elétrons ocuparem níveis discretos de energia.  

d) os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo.  

e) o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera 

 

4. Considerando a experiência de Rutherford, assinale a alternativa falsa:  

a) A experiência constitui em bombardear películas metálicas delgadas com partículas alfa.  

b) Algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo 

positivo do metal.  

c) Observando o espectro de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que o átomo tem 

densidade uniforme.  

d) Essa experiência permitiu descobrir o núcleo atômico e seu tamanho relativo.  

e) Rutherford sabia antecipadamente que as partículas alfa eram carregadas positivamente. 
 

5. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z: 

 

I. X é isóbaro de Y e o isótono de Z. 

II. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z. 

III. O número de massa de Z é 138. 

 

O número atômico de X é:  

a) 53    

b) 54    

c) 55    

d) 56    

e) 57    
 

6. Um ânion trivalente tem o mesmo número de elétrons que um certo átomo neutro cujo número 

atômico é 14. Sabendo-se que o íon possui 20 nêutrons, o número atômico e o número de massa do 

átomo que dá origem a esse íon são, respectivamente:  

a) 11 e 31  

b) 14 e 34  

c) 17 e 37  

d) 37 e 17  

e) 34 e 14 
 

7. O átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons apresenta, respectivamente, número 

atômico e número de massa iguais a:  

a) 17 e 17.  

b) 17 e 18.  

c) 18 e 17.  

d) 17 e 35.  

e) 35 e 17. 
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8. As afirmativas abaixo descrevem estudos sobre modelos atômicos, realizados por Niels Bohr, John 

Dalton e Ernest Rutherford. 

I. Partículas alfa foram desviadas de seu trajeto, devido à repulsão que o núcleo denso e a carga 

positiva do metal exerceram.  

II. Átomos (esferas indivisíveis e permanentes) de um elemento são idênticos em todas as suas 

propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes.  

III. Os elétrons movem-se em órbitas, em torno do núcleo, sem perder ou ganhar energia. Assinale a 

alternativa que indica a sequência correta do relacionamento desses estudos com seus autores.  

 

a) Rutherford, Dalton, Bohr  

b) Rutherford, Bohr, Dalton  

c) Dalton, Rutherford, Bohr  

d) Dalton, Bohr, Rutherford 

 

9. Considere as afirmativas:  

I. O átomo é maciço e indivisível.  

II. O átomo é um grande vazio com um núcleo muito pequeno, denso e positivo no centro. 

 

I e II pertencem aos modelos atômicos propostos, respectivamente, por:  

a) Dalton e Thomson.  

b) Rutherford e Bohr.  

c) Dalton e Rutherford.  

d) Bohr e Thomson.  

e) Thomson e Rutherford. 

 

 

10. Historicamente, a teoria atômica recebeu várias contribuições de cientistas. Assinale a opção que 

apresenta, na ordem cronológica CORRETA, os nomes de cientistas que são apontados como autores 

de modelos atômicos. 

a) Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. 

b) Thomson, Millikan, Dalton e Rutherford. 

c) Avogadro, Thomson, Bohr e Rutherford. 

d) Lavoisier, Proust, Gay-Lussac e Thomson. 

e) Rutherford, Dalton, Bohr e Avogadro. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

Fogos de artifício são utilizados em todo mundo durante festividades, porém, você sabe como funciona a 

química por trás desse artefato? 

Os Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos misturados com um material explosivo. Quando 

incendiados, emitem diferentes colorações.  

 

 
 

Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para níveis de menor 

energia. Qual o modelo atômico que melhor explica esse acontecimento? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 
1. a  

X e Y são isótopos logo: a = c  

Y e Z são isóbaros logo: 2c = d ou 2a = d  

X e Z são isótonos logo: 40  a = 2a   

Neste caso ficamos com: 

 
 

2. e  

O cátion trivalente perdeu 3 elétrons e ficou com 76 elétrons, logo o átomo neutro tinha 79 elétrons, com 

isso, o seu nº atômico Z = 79, como N = 118, neste caso temos: A = Z + N = 79 + 118 = 197 

 

3. b  

Com a descoberta do elétron, Thomson verificou a existência de partículas menores que o átomo, isto 

é, existem partículas subatômicas. Para Thomson, o átomo era uma esfera positiva com elétrons negativos 

incrustados, ou seja, não havia núcleo nem níveis de energia. 

 

4. c  

Observando o espectro de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que o átomo tem densidade 

uniforme. Afirmação falsa. De acordo com o experimento realizado por Rutherford obtiveram três 

resultados: a maioria das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro, algumas sofreram um desvio e 

muito poucas não atravessaram a lâmina de ouro. Se de fato o átomo tivesse densidade uniforme todas 

as partículas alfa não atravessariam a lâmina de ouro. 

 

5. c 

 
 

6. a  

Um íon de carga -3 ganhou 3 elétrons e ficou com 14 elétrons. Logo, o átomo neutro tinha 11 elétrons, ou 

seja, o seu número atômico (Z) é igual 11. Como este átomo possui 20 nêutrons, com isso temos: A = Z + 

N = 11 + 20 = 31. 

 

7. d 

Número atômico indica o número de prótons (cargas positivas) existentes no núcleo do átomo, que para 

o átomo neutro é igual ao número de elétrons (cargas negativas) igual a 17. Número de massa indica a 

massa total de partículas existentes no núcleo, ou seja, soma do número de prótons mais nêutrons: 17 + 

18 =35 nêutrons. 

 

8. a  

I. Partículas alfa foram desviadas de seu trajeto, devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva 

do metal exerceram. Rutherford.  

II. Átomos (esferas indivisíveis e permanentes) de um elemento são idênticos em todas as suas 

propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Dalton.  
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III. Os elétrons movem-se em órbitas, em torno do núcleo, sem perder ou ganhar energia. Bohr 

 

9. c  

 

atômico de Rutherford 

 

10. a 

O Modelo atômico de Dalton  1803 

O Modelo atômico de Thomson  1903 

O Modelo atômico de Rutherford  1911 

O Modelo atômico de Bohr  1913 

 

 

 

 

Questão Contexto 
 

Isso é explicado por meio do modelo atômico de Rutherford-Böhr. Segundo este modelo atômico, em um 

átomo existem apenas algumas órbitas circulares onde os elétrons permanecem, sendo que cada uma tem 

seu respectivo número de energia. Quando um elétron permanece em sua determinada órbita, diz-se que 

está em seu estado fundamental. Se ele passar para uma órbita mais externa, com maior nível de energia, tal 

elétron se encontrará em seu estado excitado ou ativado. 

 

Porém, para que um elétron passe para um nível maior de energia ele precisa absorver um fóton (quantum 

de energia) de algum meio externo, como o calor do fogo, por exemplo. Nos fogos de artifício há um pavio 

que, ao ser acendido, inicia a combustão, fornecendo assim energia para os átomos de determinado 

 

Entretanto, o estado fundamental é mais estável que o excitado, por isso, imediatamente este elétron retorna 

para a órbita anterior. Mas, para isso, ele precisa perder a energia que ganhou; e ele faz isso emitindo certa 

quantidade de energia radiante, sob forma de um fóton de comprimento de onda específico, relacionado 

com uma determinada cor. 
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Quí. 
 

Professor:  Xandão  

Monitor:  João Castro 
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Química ambiental e aspectos 

macroscópicos da matéria 
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RESUMO   
 

 

A Química ambiental estuda os processos químicos que ocorrem na natureza e como afetam a relação do 

homem com o meio. Desde 1950, o homem alterou o meio ambiente mais do que em toda a história da 

humanidade. Assim, estudar como reduzir o impacto já existente ou prevenir novas poluições é o objetivo da 

química ambiental. Segue-se nesse resumo algumas das mais importantes alterações ambientais vivenciadas 

pelo homem.  

 

 

Aquecimento global 
É o fenômeno da intensificação do efeito estufa. O efeito estufa ocorre 

naturalmente e permite manter uma faixa de temperatura compatível com 

a vida.  Isso porque os raios ultravioleta que passam pela atmosfera e 

incidem na superfície terrestre tende a se refletir de volta para o espaço. 

No entanto, na atmosfera, gases como o CO2 e o CH4 promovem uma 

nova reflexão no sentido da terra de parte desses feixes, impedindo sua 

saída e aumentando a temperatura global.  

Todavia, o aumento da emissão dos gases do efeito estufa, especialmente 

pela queima de combustíveis fósseis após a revolução industrial, faz com 

que a temperatura se eleve mais do que o necessário.  

Por estar em maior quantidade, o CO2 é o principal gás do efeito estufa, 

emitido a partir do processo de combustão, exemplificado abaixo pela 

reação de combustão da gasolina.  

 
Outro gás em menor quantidade na atmosfera, mas com maior capacidade de intensificar o efeito estufa é o 

gás metano (CH4), liberado a partir da fermentação entérica (digestiva) do processo de digestão da celulose 

nos ruminantes. 
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Chuva ácida 
 

 

A queima de combustíveis contendo impurezas tanto 

para o funcionamento de veículos quanto para o 

processo industrial libera óxidos principalmente de 

enxofre (SO2 e SO3), mas também de nitrogênio (NO e 

NO2) que são lançados para a atmosfera. Na 

precipitação da água na chuva, ocorre a reação desses 

óxidos com a água, formando os ácidos nítricos (HNO3) 

e sulfúrico (H2SO4) 

 

 

 

 

Lixo 

 

 

Substâncias não biodegradáveis, como plásticos 

(polímeros) levam anos para se decompor, 

acumulando-se em lixões. Além do destino 

correto do lixo, preconiza-

reutilizar e reduzir.  

 

 

 

 

Destruição da camada de ozônio 
A função da camada de ozônio (O3) é proteger contra os raios 

ultravioleta que incidem sobre a superfície terrestre. A 

destruição dessa camada se deu de forma importante com o 

uso de produtos contendo CFCs (Clorofluorcarbonetos) em 

refrigeradores e desodorantes spray. A exposição aos raios 

ultravioleta está relacionada à maior incidência de câncer de 

pele na população. Com a substituição progressiva dos CFCs 

por outras substâncias, esse processo sofreu redução na 

velocidade de destruição da camada de Ozônio. Ainda assim, 

é uma forte preocupação e deve ser constantemente 

monitorizada.  

 

 

Biocombustíveis 
É todo combustível oriundo de fontes renováveis 

orgânicas, derivado de biomassa. Dentre eles, temos o 

bioálcool, o biodiesel e o biogás.    

Bioálcool: O etanol é obtido por meio da 

fermentação da sacarose, componente encontrado na 

cana-de-açúcar, milho e beterraba.  

Biodiesel é obtido a partir de óleos vegetais, como de 

soja, mamona, dendê e algodão.  

Biogás: Bactérias fermentadoras produzem dióxido 

de carbono e metano a partir da fermentação de 

matéria orgânica, por exemplo, esterco de bovinos e 

suínos. Esse processo está representado na figura ao 

lado. 

 
Biogás 
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Tratamento de água e esgoto 
 

Água 
A água destinada ao consumo humano deve passar pelas Estações de Tratamento de Água (ETA), seguindo 

fases que vão permitir a retirada de substâncias e a purificação do líquido.  

 

 
 

• Captação: É a retirada da água de suas fontes naturais, como nascentes ou poços. 

•  Coagulação: Sulfato de alumínio é administrado para coagular (aglutinar) partículas presentes na 

água. 

•  Floculação: Com o movimento da água, as partículas coaguladas se juntam em flocos maiores.  

• Decantação: Consiste no repouso da água e, por gravidade, as partículas se depositam no fundo do 

recipiente. Filtração: A passagem por um filtro permite a retirada de partículas que ainda possam 

permanecer após as etapas anteriores.  

• Desinfecção: Cloro é utilizado com o objetivo de eliminar microrganismos que possam causar 

doenças para a população humana.   

• Fluoretação: O flúor é adicionado com o objetivo de proteção contra cáries. 

• Correção de PH: Evita erosões na tubulação que distribui a água, que agora está pronta para o 

consumo, até as residências e indústrias.  

 

Esgoto 
 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) tem 

como objetivo modificar o esgoto de residências 

e indústrias, para liberar ao ambiente com níveis 

aceitáveis de poluição ou para ser reutilizada. 

Inicialmente, sofre um processo de peneiração, 

para retirar os materiais sólidos maiores. Depois, 

sofre decantação para sedimentar o material no 

fundo do recipiente. Ainda, a ação de 

microrganismos permite a conversão da matéria 

orgânica em água e gás carbônico. Por fim, 

elimina-se micronutrientes (nitrogênio e fósforo) 

e organismos patogênicos (bactérias e fungos). A 

partir disso, é descartada uma quantidade menor 

de resíduos que iriam intactos ao meio ambiente, 

diminuindo, assim, a poluição.  

 

Aspectos Macroscópicos 

 
A Química é a ciência que estuda a constituição da matéria, que nada mais é que  tudo aquilo que possui 

massa e ocupa lugar no espaço, sua estrutura interna e as relações entre os diversos tipos de materiais 

encontrados na natureza, além de determinar suas propriedades, sejam elas físicas como por exemplo, cor, 

ponto de fusão, densidade etc, ou químicas, que são as transformações de uma substância em outra. 
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Fenômeno físico: é toda transformação da matéria que ocorre sem alteração de sua composição química. 

Fenômeno químico: é todo aquele que ocorre com a formação de novas substâncias. 

 

Propriedades específicas da matéria 

1)Propriedades físicas: 

a. Ponto de Fusão (PF)  é a temperatura em que ocorre a passagem do estado sólido para o líquido a uma 

determinada pressão. 

b. Ponto de Ebulição (PE)  é a temperatura em que ocorre a passagem do estado líquido para o gasoso a 

uma determinada pressão. 

c. Densidade  é a relação entre a quantidade de matéria em massa e o seu volume. A densidade absoluta de 

um corpo é igual a m/V. Se a massa é medida em gramas e o volume em centímetros cúbicos. 

 

2) Substância x Mistura 

Substância pura (ou Substância ou Espécie Química): é formada exclusivamente por partículas (moléculas 

ou átomos) quimicamente iguais, ou melhor, de uma única substância.As substâncias puras podem ser: 

a. Simples: formadas por átomos iguais ou átomos do mesmo elemento químico. 

Exemplo: o gás oxigênio - O2. 

 

b. Compostas: formadas por átomos diferentes ou átomos de diferentes elementos químicos. 

Exemplo: água - H2O. 

Gráfico de uma substância pura: 

 

Mistura: é a reunião de duas ou mais substâncias sem que haja reação química entre elas, e mantendo cada 

qual suas propriedades. As misturas podem ser classificadas em: 

a. Homogêneas: apresentam uma única fase, ou seja, monofásicas. 

Exemplo: sal + água; açúcar + água; álcool + água. 

 

b. Heterogêneas: podem apresentar duas ou mais fases. São denominadas polifásicas. 

Exemplo: areia + água; óleo + água; talco + água. 
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Gráfico de uma mistura: 

 

PSIU!! 

Misturas Eutéticas 

Essas misturas comportam-se como se fossem substâncias puras durante sua fusão, ou seja, apresentam 

transformação física constante durante a sua fusão. 

Exemplo: solda (estanho + chumbo) 

 

Misturas Azeotrópicas 

Essas misturas comportam-se como se fossem substâncias puras durante sua ebulição, ou seja, apresentam 

transformação física constante durante a sua ebulição. 

Exemplo: solução alcoólica (96% de álcool + 4% de água). 

 

Estado físico da matéria 

A matéria se apresenta em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. 

Sólidos 

Estado físico onde as interações intermoleculares são extremamente fortes e com isso faz com que sua forma 

e volume sejam fixas, ou seja, elas não se moldam ao tipo de recipiente em que se encontram. Já em relação 

a agitação das moléculas, os sólidos tem um grau de agitação das moléculas baixa. 
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Líquidos 

Os líquidos tem suas interações intermoleculares com um maior comprimento que dos sólidos por exemplo, 

isso faz com que esse estado físico assuma uma forma fluída e assuma a forma do recipiente aonde se 

encontra. Por mais que su

agitação ser intermediário, ou seja, maior que dos sólidos porém menor que dos gases, ainda não é suficiente 

para fazer com que seu volume seja variável. 

Gases 

Em virtude da baixa interação entre as moléculas nesse estado físico, o grau de agitação das moléculas nos 

gases é elevado, e com isso vem a explicação do fato da forma e do volume dos gases serem variáveis. 

OBS: Você sabe a diferença entre gás e vapor? 

R: Gás é o nome dado ao estado gasoso de uma substância que na temperatura ambiente se encontra no 

estado gasoso. Vapor, é o nome dado ao estado gasoso de uma substância que, na temperatura ambiente 

seu estado físico é liquido! 

 

Mudanças de estado físico 

Antes de falarmos sobre as mudanças de estado físico é importante ressaltar que as energias desses estados 

são diferentes, logo as transformações feitas requerem quantidades de calor diferentes em diferentes 

sentidos dependendo da transformação feitas. Veja as figuras abaixo:  

 

 

PSIU!! 

Vaporização 

A vaporização é o processo da passagem do líquido pro gasoso, e ela pode ser feita de 3 formas diferentes: 

Evaporação: O calor do sol aumenta a temperatura ambiente e isso faz com que as moléculas de água da 

blusa molhada no varal, por exemplo, evaporem. A evaporação é um processo lento. 

Ebulição: Aquecimento de uma panela com água faz com que as moléculas de água da parte inferior da 

panela esquente, seu grau de agitação aumenta, seu volume aumenta e elas trocam deposição com as 

moléculas mais frias da parte de cima da panela, as mais frias descem e o processo acontece de novo, 

chamamos isso de convecção, que nada mais é que a transmissão de calor através do transporte de matéria. 

Quando a formação de bolhas começa a acontecer podemos caracterizar esse processo como de ebulição. 

Calefação: Quando a temperatura do meio é muito maior que temperatura de ebulição do líquido temos 

uma calefação, exemplo é uma gota de água caindo numa chapa aquecida, podemos considerar esse 

processo de vaporização como instantâneo. 
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EXERCÍCIOS   
 

 

1. Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade, representando um 

grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo e a 

céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a contaminação 

do solo e das águas pelo chorume (líquido escuro com alta carga poluidora, proveniente da 

decomposição da matéria orgânica presente no lixo).  
RICARDO, B.; CANPANILLI, M. Almanaque Brasil Socioambiental 2008. São Paulo, Instituto Sociambiental, 2007. 

 

Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua população em um 

lixão. Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública porque os lixões  

a) causam problemas respiratórios, devido ao mau cheiro que provém da decomposição.  

b) são locais propícios a proliferação de vetores de doenças, além de contaminarem o solo e as águas.  

c) provocam o fenômeno da chuva ácida, devido aos gases oriundos da decomposição da matéria 

orgânica.  

d) são instalados próximos ao centro das cidades, afetando toda a população que circula diariamente 

na área.  

e) são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes na região onde são instalados, o que leva à 

escassez de água. 

 

2. Desde a Revolução Industrial, a concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando, como resultado 

da queima de combustíveis fósseis, em grande escala, para produção de energia. A tabela abaixo 

apresenta alguns dos combustíveis utilizados em veículos. O poder calorífico indica a energia liberada 

pela combustão completa de uma determinada massa de combustível. Considerando a combustão 

completa desses combustíveis, é possível calcular a taxa de energia liberada por mol de CO2 produzido. 

Os combustíveis que liberam mais energia, para uma mesma quantidade de CO2 produzida, são, em 

ordem decrescente:  

a) gasolina, gás natural e álcool combustível.  

b) gás natural, gasolina e álcool combustível.  

c) álcool combustível, gás natural e gasolina.  

d) gasolina, álcool combustível e gás natural.  

e) gás natural, álcool combustível e gasolina 

 

3. Seguem abaixo 

um morador de Barcelona (Espanha), relacionando-os com o consumo de energia e efeitos sobre o 

as no banho matinal, por exemplo, um cidadão utiliza cerca de 50 litros de água, 

que depois terá que ser tratada. Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 quilowatt-hora (cerca 

de 1,3 milhões de calorias), e para gerar essa energia foi preciso perturbar o ambiente de alguma 

que o carro libera 90 gramas do venenoso monóxido de carbono e 25 gramas de óxidos de nitrogênio 

... Ao mesmo tempo, o carro consome 

lixo doméstico... quase 1 kg por dia. Em cada quilo há aproximadamente 240 gramas de papel, papelão 

e embalagens; 80 gramas de plástico; 55 gramas de metal; 40 gramas de material biodegradável e 80 

um banho. As afirmações abaixo dizem respeito a tratamentos e destinos dessa água. Entre elas, a mais 

plausível é a de que a água:  

a) passa por peneiração, cloração, floculação, filtração e pós-cloração, e é canalizada para os rios.  

b) passa por cloração e destilação, sendo devolvida aos consumidores em condições adequadas para 

ser ingerida.  

c) é fervida e clorada em reservatórios, onde fica armazenada por algum tempo antes de retornar aos 

consumidores.  

d) passa por decantação, filtração, cloração e, em alguns casos, por fluoretação, retornando aos 

consumidores.  

e) não pode ser tratada devido à presença do sabão, por isso é canalizada e despejada em rios. 
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4. 
composta de quatro camadas de diferentes materiais, incluindo alumínio e plástico, e ter a forma de 

um tijolo (brick, em inglês). Esse material, quando descartado, pode levar até cem anos para se 

decompor. Considerando os impactos ambientais, seria mais adequado  

a) utilizar soda cáustica para amolecer as embalagens e só então descartá-las.  

b) promover a coleta seletiva, de modo a reaproveitar as embalagens para outros fins.  

c) aumentar a capacidade de cada embalagem, ampliando a superfície de contato com o ar para sua 

decomposição.  

d) 

volume.  

e) p

adequado para conservar o produto 

 

5. Diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar a empresa às 

normas de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos da indústria. O carvão 

vegetal foi então substituído pelo carvão mineral. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas 

graves em um riacho das imediações, tais como a morte dos peixes e dos vegetais ribeirinhos. Tal fato 

pode ser justificado em decorrência 

a) da diminuição de resíduos orgânicos na água do riacho, reduzindo a demanda de oxigênio na água. 

b) do aquecimento da água do riacho devido ao monóxido de carbono liberado na queima do carvão. 

c) da formação de ácido clorídrico no riacho a partir de produtos da combustão na água, diminuindo 

o ph. 

d) do acúmulo de elementos no riacho, tais como, ferro, derivados do novo combustível utilizado. 

e) da formação de ácido sulfúrico no riacho a partir dos óxidos de enxofre liberados na combustão. 

 

6. O PLANETA ESTÁ MAIS QUENTE Em 16 de fevereiro de 2005, começou a vigorar o Protocolo de Kyoto, 

recomendando que países industrializados baixem as emissões de monóxido de dinitrogênio, dióxido 

de carbono, hexafluoreto de enxofre e metano, causadores do efeito estufa. O protocolo é o primeiro 

acordo internacional concebido para lidar com aquele que é, talvez, o maior desafio ambiental que o 

homem já enfrentou: o aquecimento global do planeta. Dentre os gases que aprisionam o calor 

irradiado pela Terra, encontram-se as substâncias de fórmula molecular  

a) O3 e NH3.  

b) CH4 e CO2.  

c) CO2 e SO3.  

d) CO e N2O5.  

e) O2 e N2. 

 

7. Considere o gráfico sobre emissões anuais de dióxido de carbono (CO2). 

 

 
(MOREIRA, Igor. O espaço geográfico. São Paulo: Ática, 2002, p. 207.) 
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Após a análise do gráfico, pode-se afirmar que a emissão anual de CO2, ocorrida por queima de 

a) combustíveis fósseis na China, comparada com a ocorrida no Japão, apresenta uma variação de 

20%. 

b) combustíveis fósseis na América do Norte, é superior a 60% da soma das emissões na Europa 

Ocidental e na Europa Oriental. 

c) combustíveis fósseis na Europa Ocidental e na Oriental, apresenta média aritmética inferior a um 

bilhão de toneladas. 

d) florestas na região da Amazônia, representa um terço do total mundial. 

e) florestas na região da Amazônia, excede, em 24 milhões de toneladas, a emissão proveniente da 

queima de combustíveis fósseis no Brasil. 

 

8. Após uma aula sobre propriedades físicas da matéria, um professor de química entregou a um de seus 

alunos dois recipientes, A e B (mostrados abaixo), fechados, sem rótulos (sem identificação), contendo 

um recipiente apenas água líquida e outro, benzeno líquido, ambos puros e incolores. Para identificar 

as substâncias sem abrir os recipientes, o aluno colocou-os num banho de gelo e, após certo tempo, 

notou que no recipiente A existia uma fase sólida na superfície e, no recipiente B, observou a presença 

de fase sólida no fundo (vide figura).  

 
Julgue os itens:  

1) O recipiente A contém água.  

2) A fase sólida de qualquer substância tem densidade maior que a de sua fase líquida.  

3) O aluno não usou nenhum dado de propriedade física para ajudá-lo na identificação das 

substâncias contidas nos recipientes A e B.  

4) Benzeno e água são imiscíveis, porque têm densidades diferentes. 

 

9. Para saber se o benzeno é mais volátil do que o ortoxileno, deve- se consultar uma tabela de 

a) densidades.  

b) calores de combustão.  

c) temperaturas de ebulição.  

d) temperaturas de fusão.  

e) calores de formação. 

 

10. Temperatura de fusão constante, densidade e solubilidade são algumas constantes físicas que 

caracterizam:  

a) mistura homogênea.  

b) apenas substância simples.  

c) mistura heterogênea.  

d) substância pura.  

e) apenas substância composta. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

Atualmente a existência humana já parece estar intimamente ligada a existência da energia elétrica. Utilizamos 

desta deste acordar, para esquentar seu café, até ao dormir, quando em dias quentes, nos utilizamos de 

ventiladores. Tal dependência nos leva a pesquisar fontes que nos levem a perpetuar essa nossa utilização da 

energia elétrica. 

Cite 3 fontes de energia e cite também um pró e um contra dessa energia. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

Normalmente localizados na periferia urbana, os lixões, por não apresentarem uma solução eficiente para 

o destino final dos resíduos sólidos nas grandes cidades, tendem a se tornar problemas para as 

autoridades de saúde, devido à decomposição dos resíduos orgânicos (chorume), comprometendo os 

recursos hídricos (com a contaminação de águas subterrâneas e leito de rios) e o solo. Também são 

consideradas áreas de disseminação de doenças, por serem locais propícios à proliferação de vetores 

como pequenos roedores e insetos. 

 

2. e 

 
 

3. d 

De fato, a decantação, a filtração, a cloração e, em alguns casos, a fluoretação são processos usados no 

tratamento da água resultante de um banho, e o destino dessa água tratada é o retorno aos 

consumidores. 

 

4. b 

A coleta seletiva é o primeiro passo para viabilizar o reaproveitamento e a reciclagem de diversos 

ara a 

confecção de outros objetos. 

 

5. e 

O que é Carvão Mineral: Carvão mineral é um material rochoso, fóssil, encontrado em jazidas localizadas 

no subsolo e que pode ser extraído por meio do processo de mineração. Tem em sua composição 

o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o enxofre e cinzas. 

Reação citada: 

SO2 + H2O → H2SO4 

 

6. b 

monóxido de dinitrogênio  N2O 

 dióxido de carbono  CO2  

hexafluoreto de enxofre SF6 

 metano  CH4 

 

7. b 

Queima de combustíveis fósseis na América do Norte, é superior a 60% da soma das emissões na Europa 

Ocidental e na Europa Oriental 

 

Milhões de toneladas 

América do norte - 1,29  
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Europa ocidental + oriental : 0,78 + 1,32 = 2,1 

60% de 2,1 = 1,26 

1,26 < 1,29 

 

8. 01- Correto A água líquida é mais densa que o gelo.  

02- Incorreto Sólido apresenta densidade menor.  

03- Incorreto Usou a densidade.  

04- Incorreto Solubilidade está relacionada às interações entre moléculas e não à densidade. 

 

9. c 

Volatilidade é a facilidade da passagem do estado líquido para o gasosos, logo, quanto menor o ponto 

de ebulição mais volátil é a substância. 

 

10. d 

Dentre as alternativa apresentadas, podemos tomar como verdade a parte de temperatura de ebulição 

constante apenas a alternativa que diz substâncias pura. 

 

Questão Contexto  
 

Energia Solar -  

seu uso. 

                          Contra- Alto capital de investimento 

 

Termoelétricas (utilizam-se de energia térmica)  Pró: Em comparação com usinas hidrelétricas, são mais 

rápidas para se construir, podendo assim suprir carências de energia de forma mais rápida. 

Contra: Como são usados combustíveis fósseis para queimar e gerar energia, há uma grande 

liberação de poluentes na atmosfera. Estes poluentes são responsáveis pela geração do efeito estufa 

e do aumento do aquecimento global. Portanto, este tipo de energia é altamente prejudicial ao meio 

ambiente. 

 

Energia Nuclear  Pró: Pequena quantidade de resíduos. 

                                Contra: Risco de acidentes catastróficos. 
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A dissertação argumentativa 
19 

jul 
 

RESUMO   
 

 

DISSERTAR E ARGUMENTAR  
 

Argumentar: argumentum

comprovar uma proposição ao interlocutor, no intuito de corroborar com aquilo que foi proferido. 

Demonstrar a sua opinião sobre um determinado tema a fim de validar as suas ideias a outra pessoa pode ser 

um tipo de argumento. 

Dissertar: Trata-se de expor e discutir ideias, tem o foco na informação; é fazer juízo sobre um determinado 

assunto e se posicionar diante dele, e para isso é preciso apresentar argumentos com criticidade e usando 

da persuasão e do convencimento. 

 

O TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO  
 

O texto dissertativo-argumentativo é um texto opinativo que se baseia na defesa de uma perspectiva ou um 

determinado ponto de vista acerca de um tema. Nele, a opinião do autor é fundamentada com explicações 

e argumentos e quem escreve procura convencer o leitor - ou pelo menos tentar -, mediante a apresentação 

de razões, por meio da evidência de provas e contando com um raciocínio coerente e consistente. Em outras 

palavras, ao mesmo tempo em que o autor disserta sobre um determinado tema, tecendo comentários, 

também tenta convencer e cativar o leitor com argumentos.  

 

Para entender melhor o caráter persuasivo do texto, vejamos um exemplo. Em Janeiro de 2018, a 

apresentadora Oprah Winfrey recebeu o Prêmio Cecil B. DeMille, concedido a figuras notáveis da indústria 

audiovisual americana, durante o Globo de Ouro. Um dos momentos mais marcantes da entrega do prêmio 

foi quando Oprah fez o seu discurso de agradecimento. Leia um trecho abaixo:   

 

Em 1982, Sidney recebeu o prêmio Cecil B. DeMille aqui no Globo de Ouro, e eu sei que, neste momento, 

há algumas garotinhas assistindo eu me tornar a primeira mulher negra a receber esse mesmo prêmio. É uma 

honra, é uma honra e é um privilégio compartilhar a noite com todas elas e também com os incríveis homens 

e mulheres que me inspiraram, que me desafiaram, que me apoiaram e fizeram minha jornada até esse ponto 

possível. 

[...] 

 

 
 

Então, eu quero hoje a noite expressar gratidão a todas as mulheres que sofreram anos de abuso e agressão 

porque elas, como minha mãe, tiveram filhos para se alimentar e contas a pagar e sonhos para perseguir. São 

as mulheres cujos nomes nunca conheceremos. São trabalhadoras domésticas e trabalhadoras agrícolas. Elas 

estão trabalhando em fábricas, em restaurantes, estão nas universidades, engenharia, medicina e ciência. Elas 

fazem parte do mundo da tecnologia, da política e dos negócios. Elas são nossos atletas nas Olimpíadas e 
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elas são nossas soldadas nas Forças Armadas. [...] Por muito tempo, não ouviam as mulheres, ou não 

acreditavam nelas quando ousavam falar a verdade sob o poder desses homens. Mas esse tempo acabou. 

Esse tempo acabou. Esse tempo acabou.  

[...] 

Então, eu quero que todas as garotas assistindo aqui, agora, saibam que um novo dia está no horizonte! E 

quando esse novo dia finalmente amanhecer, será por causa de muitas mulheres magníficas, muitas das quais 

estão aqui neste auditório, esta noite e alguns homens fenomenais, lutando para garantir que se tornem os 

 
Fonte: https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/oprah-winfrey-faz-discurso-inspirado-contra-assedio-racismo- 

no-globo-de-ouro-2018-22264789 

 

Ao interpretar o texto, é possível notar que um dos argumentos utilizados por Oprah é a necessidade de as 

mulheres se sentirem representadas e quebrarem barreiras a fim de obterem a igualdade de gênero, 

combater a violência contra a mulher, o racismo, e exercerem a sua cidadania. A apresentadora cita vários 

exemplos ao longo de seu discurso para defender o seu ponto de vista.   

 

  

CARACTERÍSTICAS DA DISSERTAÇÃO-ARGUMENTATIVA 
 

a) Tese: A tese é a ideia que você pretende defender durante o seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema 

da proposta e ser apoiada por argumentos ao longo da sua redação. 

 

a) Objetividade e impessoalidade: Nesse gênero textual, é essencial que as opiniões sejam mostradas de 

forma objetiva, ou seja, evitando trazer informações muito subjetivas, baseadas em convicções individuais e 

argumentos pouco racionais, e buscando uma impessoalidade. No ENEM e em outros vestibulares, o uso da 

1ª pessoa geralmente não é recomendado, a não ser que a banca instrua o candidato a essa opção. Desse 

modo, trabalhar com a 3ª pessoa pode distanciar melhor o autor das opiniões apresentadas e, assim, deixá-

las mais próximas de verdades absolutas. 

 

b) Estrutura específica: Em geral, para se obter maior clareza na exposição do ponto de vista, a estrutura do 

texto é organizada em três partes: 

- Introdução: apresenta-se o tema e o ponto de vista (tese) que será defendido;  

- Desenvolvimento: desenvolve-se o ponto de vista (para convencer o leitor, é preciso usar uma sólida 

argumentação, citar exemplos, recorrer a opiniões de especialistas, fornecer dados etc);  

- Conclusão: dá-se um fecho coerente com o desenvolvimento, com os argumentos apresentados. No caso 

da redação do ENEM, há a apresentação das propostas de intervenções sociais. 

 

c) Coerência e coesão: Na construção de qualquer texto, a produção de sentido, tanto de maneira abstrata 

quanto formal (com palavras) é essencial. Dessa forma, a coerência, responsável por essas relações no campo 

das ideias, e a coesão, que usa palavras nessa construção, precisam ser trabalhadas de maneira bem rica na 

dissertação. Teremos, em outro momento, uma aula específica sobre isso, mas não se esqueça dessa regra: 

seu texto precisa ter sentido. 

 

d) Estratégias argumentativas: São os elementos que contribuirão para o aprofundamento e validação de 

seus argumentos. São inúmeras as estratégias, dentre elas temos: exemplos, alusões (históricas, literárias, 

geográficas, filosóficas, entro outros), citações, dados estatísticos, argumentos de autoridade, o uso dos 

métodos de raciocínio (dedução, indução ou dialética) e/ou a relação de causa-consequência. Em breve, 

também veremos esse conteúdo de forma mais detalhada nas aulas futuras. 

 
 
 
 
 
 
 

https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/oprah-winfrey-faz-discurso-inspirado-contra-assedio-racismo-no-globo-de-ouro-2018-22264789
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/oprah-winfrey-faz-discurso-inspirado-contra-assedio-racismo-no-globo-de-ouro-2018-22264789
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 
 

 

1. Grupo transforma pele humana em neurônios  

 

Um grupo de pesquisadores dos EUA conseguiu alterar células extraídas da pele de uma mulher de 82 

anos sofrendo de uma doença nervosa degenerativa e conseguiu transformá-las em células capazes de 

se transformarem virtualmente em qualquer tipo de órgão do corpo. Em outras palavras, ganharam os 

poderes das células-tronco pluripotentes, normalmente obtidas a partir da destruição de embriões. 

O método usado na pesquisa, descrita hoje na revista Science, existe desde o ano passado, quando 

um grupo liderado pelo japonês Shinya Yamanaka criou as chamadas iPS (células-tronco de 

pluripotência induzida). O novo estudo, porem, mostra pela primeira vez que é possível aplicá-lo a 

células de pessoas doentes, portadoras de esclerose lateral amiotrófica (ELA), mal que destrói o 

sistema nervoso progressivamente. 

pesquisa. Observar em detalhes a degeneração pode sugerir novos métodos para tratar a ELA.  
KOLNERKEVIC, I. Folha de S.Paulo. 1 ago. 2008 (adaptado).  

 

A análise dos elementos constitutivos do texto e a identificação de seu gênero permitem ao leitor 

inferir que o objetivo do autor é  

a) apresentar a opinião da diretora do Projeto ALS. 

b) expor a sua opinião como um especialista no tema. 

c) descrever os procedimentos de uma experiência científica. 

d) defender a pesquisa e a opinião dos pesquisadores dos EUA. 

e) informar os resultados de uma nova pesquisa feita nos EUA.  

 

2. Não adianta isolar o fumante 

 

Se quiser mesmo combater o fumo, o governo precisa ir além das restrições. É preciso apoiar quem 

quer largar o cigarro. 

Ao apoiar uma medida provisória para combater o fumo em locais públicos nos 27 estados brasileiros, 

o senado reafirmou um valor fundamental: a defesa da saúde e da vida. 

Em pelo menos um aspecto a MP 540/2011 é ainda mais rigorosa que as medidas em vigor em São 

Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná, estados que até agora adotaram as legislações mais duras contra 

o tabagismo. Ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais fechados, incluindo até tabacarias, onde 

o fumo era autorizado sob determinadas condições. 

Uma das principais medidas atinge o fumante no bolso. O governo fica autorizado a fixar um novo 

preço para o maço de cigarros. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será elevado em 300%. 

Somando uma coisa e outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido. Deverá subir 20% em 2012 

e 55% em 2013. 

A visão fundamental da MP está correta. Sabe-se, há muito, que o tabaco faz mal à saúde. É razoável, 

portanto, que o Estado aja em nome da saúde pública. 
Época, 28 nov. 2011 (adaptado) 

 

O autor do texto analisa a aprovação da MP 540/2011 pelo Senado, deixando clara a sua opinião sobre 

o tema. O trecho que apresenta uma avaliação pessoal do autor como uma estratégia de persuasão do 

leitor é: 

 

 

 sobre Produtos Industrializados (IP 

 

e) "Deverá subir 20% em 2012 e 55% em 2013." 
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3. Censura moralista 

Há tempos que a leitura está em pauta. E, diz-se, em crise. Comenta-se esta crise, por exemplo, 

apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com 

livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, num 

nunca acabar de problemas e de carências. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm 

dizendo que talvez não seja exatamente assim, que brasileiros leem, sim, só que leem livros que as 

pesquisas tradicionais não levam em conta. E, também de um tempo para cá, políticas educacionais 

têm tomado a peito investir em livros e em leitura. 
LAJOLO, M. Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 2 dez. 2013 (fragmento). 

 

Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que 

geram consenso ou despertam polêmica. No texto, a autora 

a) ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às práticas de leitura. 

b) critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de bibliotecas. 

c) rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise de leitura. 

d) questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas. 

e) atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por livros de qualidade. 

 

4. Leia com atenção o parágrafo abaixo:  

 

igualitária de renda, a fim de combater a desigualdade social. No entanto, ainda estamos longe de uma 

sociedade que preze pelo bem-estar social de todas as classes, por isso, inúmeras mudanças precisam 

 

 

Sabe-se que para construir um texto de cunho argumentativo é preciso defender um determinado 

ponto de vista e, além disso, é preciso que as informações estejam corretas para validar a perspectiva 

apresentada. De acordo com os seus conhecimentos, identifique os erros que o produtor do texto 

cometeu ao defender as suas ideias.  

 

5. 
parágrafo de introdução lhe chamou a atenção. Leia-o abaixo e explique, a partir de seus 

conhecimentos, por que as informações apresentadas não são defendidas com profundidade.  

 

 população brasileira vive uma crise de representatividade, visto que todos os políticos existentes 

exercem a corrupção. Por esse motivo, o cidadão sente-se desacreditado na política atual e percebe 

que os candidatos dos partidos do PT (Partido do Trabalhador) e PSDB (Partido da Social Democracia 

B  

 

6. Nas Olimpíadas de 2016, sediada no Brasil, muitas pessoas não acreditavam que o time masculino de 

futebol brasileiro poderia vencer, na final, o time da Alemanha. A disputa foi bem acirrada e levou as 

equipes aos perigosos pênaltis, mas, felizmente, o Brasil venceu a disputa. Suponha que, antes do jogo, 

você tivesse que tentar convencer um amigo de que o time brasileiro possui a capacidade de virar o 

placar, cite pelo menos dois argumentos que poderiam ser usados a seu favor.  

 
 

Fonte: http://www.portaldarmc.com.br/esportes/futebol/2016/08/ao-vivo-todos-os-jogos-da-selecao-brasileira 

-de-futebol-masculino-nas-olimpiadas-rio-2016-veja-tambem-todos-os-resultados/ 

http://www.estadao.com.br/
http://www.portaldarmc.com.br/esportes/futebol/2016/08/ao-vivo-todos-os-jogos-da-selecao-brasileira
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. TEXTO I 

Nesta época do ano, em que comprar compulsivamente é a principal preocupação de boa parte da 

população, é imprescindível refletirmos sobre a importância da mídia na propagação de determinados 

comportamentos que induzem ao consumismo exacerbado. No clássico livro O capital, Karl Marx 

aponta que no capitalismo os bens materiais, ao serem fetichizados, passam a assumir qualidades que 

vão além da mera materialidade. As coisas são personificadas e as pessoas são coisificadas. Em outros 

termos, um automóvel de luxo, uma mansão em um bairro nobre ou a ostentação de objetos de 

determinadas marcas famosas são alguns dos fatores que conferem maior valorização e visibilidade 

social a um indivíduo. 
LADEIRA, F. F. Reflexões sobre o consumismo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br.  

Acesso em 18 Jan.2015. 

 

TEXTO II 

Todos os dias, em algum nível, o consumo atinge nossa vida, modifica nossas relações, gera e rege 

sentimentos, engendra fantasias, aciona comportamentos, faz sofrer, faz gozar. Às vezes 

constrangendo-nos em nossas ações no mundo, humilhando e aprisionando, às vezes ampliando nossa 

imaginação e nossa capacidade de desejar, consumimos e somos consumidos. Numa época toda 

codificada como a nossa, o código da alma (o código do ser) virou código do consumidor! Fascínio 

pelo consumo, fascínio do consumo. Felicidade, luxo, bem-estar, boa forma, lazer, elevação espiritual, 

saúde, turismo, sexo, família e corpo são hoje reféns da engrenagem do consumo. 
BARCELLOS, G. A alma do consumo. Disponível em: www.diplomatique.org.br.  

Acesso em 18 jan 2015. 

 

Esses textos propõem uma reflexão crítica sobre o consumismo. Ambos partem do ponto de vista de 

que esse hábito 

a) desperta o desejo de ascensão social. 

b) provoca mudanças nos valores sociais. 

c) advém de necessidades suscitadas pela publicidade. 

d) deriva da inerente busca por felicidade pelo ser humano. 

e) resulta de um apelo do mercado em determinadas datas. 

 

2. O último longa de Carlão acompanha a operária Silmara, que vive com o pai, um ex-presidiário, numa 

casa da periferia paulistana. Ciente de sua beleza, o que lhe dá certa soberba, a jovem acredita que 

terá um destino diferente do de suas colegas. Cruza o caminho de dois cantores por quem é 

apaixonada. E constata, na prática, que o romantismo dos contos de fada tem perna curta.  
VOMERO, M. F. Romantismo de araque. Vida Simples, n. 121, ago. 2012.  

 

Reconhece-se, nesse trecho, uma posição crítica aos ideais de amor e felicidade encontrados nos 

contos de fada. Essa crítica é traduzida  

a) pela descrição da dura realidade da vida das operárias. 

b) pelas decepções semelhantes às encontradas nos contos de fada. 

c) pela ilusão de que a beleza garantiria melhor sorte na vida e no amor. 

d) pelas fantasias existentes apenas na imaginação de pessoas apaixonadas. 

e) pelos sentimentos intensos dos apaixonados enquanto vivem o romantismo.  

 

3. Embora particularidades na produção mediada pela tecnologia aproximem a escrita da oralidade, isso 

não significa que as pessoas estejam escrevendo errado. Muitos buscam, tão somente, adaptar o uso 

de espaço, naturalmente, o sujeito irá usar mais abreviaturas, como faria no papel", afirma um professor 

do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Cefet-MG. Da mesma forma, é preciso considerar a 

capacidade do destinatário de interpretar corretamente a mensagem emitida. No entendimento do 

pesquisador, a escola, às vezes, insiste em ensinar um registro utilizado apenas em contextos 

específicos, o que acaba por desestimular o aluno, que não vê sentido em empregar tal modelo em 

outras situações. Independentemente dos aparatos tecnológicos da atualidade, o emprego social da 

língua revela-se muito mais significativo do que seu uso escolar, conforme ressalta a diretora de 
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escrevemos da mesma forma que nossos avós". Some-se a isso o fato de os jovens se revelarem os 

principais usuários das novas tecnologias, por meio das quais conseguem se comunicar com facilidade. 

A professora ressalta, porém, que as pessoas precisam ter discernimento quanto às distintas situações, 

a fim de dominar outros códigos. 

 
SILVA JR., M. G.; FONSECA, V.  

Revista Minas Faz Ciência, n. 51, set.-nov. 2012 (adaptado). 

 

Na esteira do desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, usos particulares da 

escrita foram surgindo. Diante dessa nova realidade, segundo o texto, cabe à escola levar o aluno a 

a) interagir por meio da linguagem formal no contexto digital. 

b) buscar alternativas para estabelecer melhores contatos on-line. 

c) adotar o uso de uma mesma norma nos diferentes suportes tecnológicos. 

d) desenvolver habilidades para compreender os textos postados na web. 

e) perceber as especificidades das linguagens em diferentes ambientes digitais. 

 

4. O bit na galáxia de Gutenberg 

Neste século, a escrita divide terreno com diversos meios de comunicação. Essa questão nos faz pensar 

 

É necessário relativizar nossa postura frente às modernas tecnologias, principalmente à informática. 

Ela é um campo novidativo, sem dúvida, mas suas bases estão nos modelos informativos anteriores, 

inclusive, na tradição oral e na capacidade natural de simular mentalmente os acontecimentos do 

mundo e antecipar as consequências de nossos atos. A impressão é a matriz que deflagrou todo esse 

processo comunicacional eletrônico. Enfatizo, assim, o parentesco que há entre o computador e os 

outros meios de comunicação, principalmente a escrita, uma visão da informática como um 

 literária impressa e, anteriormente, a tradição oral já traziam 

 
NEITZEL. L.C. Disponível em. www.geocities.com. Acesso em: 1 ago 2012 (adaptado). 

 

Ao tecer considerações sobre as tecnologias da contemporaneidade e os meios de comunicação do 

passado, esse texto concebe que a escrita contribui para uma evolução das novas tecnologias por 

a) se desenvolver paralelamente nos meios tradicionais de comunicação e informação. 

b) cumprir função essencial na contemporaneidade por meio das impressões em papel. 

c) realizar transição relevante da tradição oral para o progresso das sociedades humanas. 

d) oferecer melhoria sistemática do padrão de vida e do desenvolvimento social humano. 

e) fornecer base essencial para o progresso das tecnologias de comunicação e informação. 

 

5. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor, feitas diante de Deus, serem quebradas por 

traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons 

amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação. Mas acho que os 

advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será 

que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da 

separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a 

separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que, seja qual for o tipo de 

separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado 

com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem 

interessar ao leitor médio.  
Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 26 fev. 2012 (adaptado). 

 

O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de carta do leitor. Nele, um dos 

leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua 

argumentação, o autor do texto 

a) faz uma síntese do que foi abordado na reportagem. 

b) discute problemas conjugais que conduzem à separação. 

c) aborda a importância dos advogados em processos de separação. 

d) oferece dicas para orientar as pessoas em processos de separação. 

e) rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. 
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6. No esporte-participação ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que 

tem como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes. Está associado intimamente com o lazer 

e o tempo livre e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida 

diária. Tem como propósitos a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o 

relacionamento com as pessoas. Pode-se afirmar que o esporte-participação, por ser a dimensão social 

do esporte mais inter-relacionada com os caminhos democráticos, equilibra o quadro de 

desigualdades de oportunidades esportivas encontrado na dimensão esporte-performance. Enquanto 

o esporte-performance só permite sucesso aos talentos ou àqueles que tiveram condições, o esporte-

participação favorece o prazer a todos que dele desejarem tomar parte. 
GODTSFRIEDT, J. Esporte e sua relação com a sociedade: uma síntese bibliográfica. EFDeportes, n. 142, mar. 2010. 

 

O sentido de esporte-participação construído no texto está fundamentalmente presente:  

a) nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúnem diversos países na disputa de diferentes modalidades 

esportivas. 

b) nas competições de esportes individuais, uma vez que o sucesso de um indivíduo incentiva a 

participação dos demais. 

c) nos campeonatos oficiais de futebol, regionais e nacionais, por se tratar de uma modalidade 

esportiva muito popular no país. 

d) nas competições promovidas pelas federações e confederações, cujo objetivo é a formação e a 

descoberta de talentos. 

e) nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. 

 

7. Leia com atenção o trecho abaixo:  

 

hipertensão aumentarem, sendo provenientes de uma má alimentação. Além disso, ingerir alimentos 

em alta quantidade e não seguir uma dieta alimentar são problemas existentes na vida de muitos jovens 

que sofrem de enfermidades  

 

O parágrafo em destaque é trecho de uma redação relacionada ao tema 

dificuldades presentes no texto para a validação de um ponto de vista.  

 

8. Observe com atenção o parágrafo de introdução abaixo referen

construção de um texto argumentativo: 

 

Muitas mulheres sofrem com a violência doméstica e tal ação faz com que essas sintam-se impotentes 

e frágeis. Com isso, o medo de denunciar o companheiro é consequência das frequentes ameaças 

sofridas em casa. Além disso, a sociedade patriarcal reflete na atitude que vários homens ainda 

possuem, pois acreditam que a mulher é submissa  

 

9. O trecho dissertativo-

-o com atenção: 

 

o advento da internet, proporcionou que os internautas se comunicassem de maneira mais rápida e 

eficaz. Durante a Primavera Árabe, por exemplo, os libaneses lutaram contra o governo opressor 

 

 

O trecho que você acabou de ler trata-se de um parágrafo introdutório de uma redação, entretanto, 

ele está incompleto. Identifique o que falta para a construção do parágrafo argumentativo.  
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QUESTÃO CONTEXTO   
 
 

 

Texto I 

 

 Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que vêm as coisas e em consequência fazem arte 

pura, guardados os eternos ritmos da vida, e adotados, para a concretização das emoções estéticas, os 

processos clássicos dos grandes mestres. 

      Quem trilha esta senda, se tem gênio é Praxiteles na Grecia, é Rafael na Itália, é Reynolds na 

Inglaterra, é Dürer na Alemanha, é Zorn na Suécia, é Rodin na França, é Zuloaga na Espanha. Se tem apenas 

talento, vai engrossar a plêiade de satélites que gravitam em torno desses sóis imorredoiros. 

      A outra espécie é formada dos que vêm anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias 

efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura 

excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência; são frutos de fim de 

estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com a luz do 

escândalo, e somem-  
 http://www.pitoresco.com/brasil/anita/lobato.htm. 

 

Texto II  

 

 
fatti) 

 

 O texto I trata-se de um trecho extraído de um artigo de Monteiro Lobato, autor pré-Modernista, que 

escreveu um texto em reação à exposição da artista plástica Anita Malfatti, que se inspirou nos ares 

vanguardistas para produzir seus quadros. Monteiro não concordava com a perspectiva e os traços artísticos 

da artista. Já no texto II, temos um dos quadros produzidos por Anita Malfatti e considerado um dos mais 

famosos do século XX no Brasil.  

Identifique a tese no artigo de Monteiro Lobato e explique, com suas palavras, a opinião do autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pitoresco.com/brasil/anita/lobato.htm
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

Em primeiro lugar, temos a presença de um texto dissertativo-expositivo, pois visa informar o leitor sobre 

uma determinada notícia. Esse gênero textual, ao informar, expõe de forma direta e objetiva os resultados 

de uma nova pesquisa feita nos EUA a fim de observar as células com ELA e analisar possíveis métodos 

para tratar aqueles que são portadores da doença. 

 

2. d 

No texto, o autor defende um ponto de vista: o cigarro faz mal à saúde. Para convencer os usuários a 

deixarem de adquirir esse produto, o autor fala sobre os gastos financeiros, pois se houver um aumento 

do preço para a venda de maço de cigarros, o custo para bancar o fumo será mais alto e muitos indivíduos 

não irão querer manter esses custos.  

 

3. d 

No texto, a autora questiona a existência de uma crise de leitura e, com base nos dados de pesquisas 

as pesquisas tra  

 

4. Para validar uma determinada perspectiva, é preciso que as informações contidas no texto estejam 

corretas. O primeiro erro é afirmar que Karl Marx era um cientista e o segundo consiste em relacionar o 

filósofo Karl Marx dentro da Idade Média, uma vez que este fez parte do século XIX. O conhecimento de 

mundo é muito importante para a produção de textos argumentativos.  

 

5. O produtor do texto apresenta argumentos generalizados e não aprofunda a explicação de sua 

perspectiva, nem visa comprová-

provar essa informação, como também, é errôneo apontar partidos políticos e generalizá-los sem 

evidências suficientes.  

 

6. Entre os argumentos a serem utilizados, temos: a equipe treinou arduamente nos últimos tempos, o time 

estudou as estratégias das jogadas alemãs; o técnico da seleção capacitou os jogadores 

psicologicamente e fisicamente, a torcida brasileira fez-se presente e demonstrou seu apoio e energia 

nos estádios. Todos esses tópicos podem ser aprofundados a fim de defender as suas ideias e são, assim, 

chamados de argumentos. 

 

Exercícios de casa 

 

1. b 

Os dois textos discorrem sobre o consumismo e o modo como ele afeta o homem, seus desejos e seu 

modo de se relacionar com os demais. Defendem, portanto, a perspectiva de que o consumismo provoca 

mudanças nos valores sociais. 

 

2. c 

-

ascensão social, no entanto, o texto evidencia que ela se enganou com esse pensamento, pois isso não 

lhe garantiu necessariamente sorte na vida e nos relacionamentos.   
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3. e 

O texto enfatiza a necessidade de o aluno saber utilizar as linguagens em diferentes contextos e 

ambientes, o que evidencia o seu caráter argumentativo. Também é importante destacar a crítica feita à 

 

 

4. e 

O texto reflete sobre as novas tecnologias e seus meios de comunicação 

 

 

5. e  

O objetivo da seção do leitor, no jornal, é promover um debate acerca de uma reportagem, no qual o 

leitor-autor pode dar sua opinião, criticar o foco da reportagem e lançar novas ideias. 

 

6. e 

O texto fundamenta-se na perspectiva do autor sobre o sentido de esporte-participação, que consiste 

propõe obter esse tipo de prática esportiva. 

 

7. O produtor do texto focou na exposição de informações e não soube defender seu argumento. É preciso 

abordar quais são os empecilhos da obesidade e da má alimentação, justificando a necessidade de os 

indivíduos cuidarem de sua saúde a fim de prevenirem doenças cardiovasculares e a obesidade. 

 

8. O texto apresenta as informações necessárias para a defesa do ponto de vista do produtor do texto, 

entretanto, é preciso alternar a sequência lógica das ideias para que o texto fique mais coerente, pois a 

consequência do problema (as mulheres sentem-se frágeis e com medo de denunciar a violência 

doméstica) é apresentada antes da causa (as agressões são reflexos de uma sociedade machista).  

 

9. No trecho em questão não há a presença da tese, isto é, o ponto de vista a ser defendido pelo produtor 

do texto para explicar o impacto da internet no acesso à informação.  

 

Questão Contexto  
 

icas e 

mostra-se contra a arte vanguardista de Malfatti

autor, ainda que os quadros de Anita, inspirados nas tendências vanguardistas, causassem certo impacto e 

agitação no público, em breve, estariam caídos ao esquecimento por serem efêmeros. Além disso, Lobato 

promove uma rápida contextualização artística com inúmeros artistas europeus para demonstrar a 

importância da arte europeia clássica.  
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Surgimento da sociologia 
20 

jul 
 

RESUMO   
 

 

A sociologia surgiu na Europa no século XIX, a partir de uma intensa busca do homem em interpretar 

a sociedade contemporânea que passava por intensas mudanças sociais. Todas as transformações ocorridas 

no século XIX, foram herdeiras de importantes revoluções ocorridas no século anterior, a saber: o Iluminismo, 

a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Cada um desses fatores históricos representa a mudança de 

um campo da experiência humana.  

O Iluminismo, por exemplo, foi um movimento filosófico e representou a mudança no campo das 

ideias, da mentalidade. Como seu próprio nome nos indica, o propósito do pensamento iluminista era 

iluminar a realidade, trazer a luz. No entanto, que luz era essa? A luz da razão. O projeto comum dos 

iluministas era racionalizar todos os aspectos da existência humana, do conhecimento à vida social, da 

política às práticas religiosas. 

Já a revolução francesa está mais relacionada com transformações políticas, certamente. Com efeito, 

o que os revolucionários promoveram não foi apenas uma mudança de governo, a passagem de um rei para 

outro. O que mudou foi a própria maneira como se enxergava o poder. Mais do que o ocupante de um cargo, 

foi o próprio modo de fazer política que se transformou. Para o bem ou para o mal, o fim do absolutismo 

representou o início de uma nova era na história da política, na qual esta passou a se ver cada vez mais 

separada da religião e na qual se tornou predominante acreditar que o fundamento da autoridade do Estado 

está na vontade do povo. 

A revolução industrial foi o evento histórico mais importante do século XVIII europeu, a 

industrialização mudou radicalmente a economia e consolidou definitivamente o capitalismo como sistema 

econômico reinante. Pela primeira vez na história, a produção econômica deixava de ser manual, artesanal, 

passando a ser baseada no uso de máquinas. Assim, naturalmente, não apenas a produção se tornou muito 

maior e mais rápida, como a própria tecnologia passou a ter uma evolução muito mais intensa, que 

acompanhamos até hoje. A própria organização social se modificou em função da indústria. Afinal, as fábricas 

funcionavam nas cidades e para lá se dirigiram em massa os trabalhadores, ocasionando um grande inchaço 

populacional. 

  Em poucas décadas, a Europa mudou radicalmente suas ideias, seu modo de fazer política e sua vida 

econômica. Era uma sociedade completamente diferente daquela que existia anteriormente. Diante de um 

aparente caos tão generalizado, era natural que alguns homens procurassem construir uma ciência da 

sociologia surgiu no século XIX porque nunca antes uma sociedade havia passado por mudanças tão intensas. 

Essa

 

Vale lembrar da importância que teve para o surgimento da Sociologia, já no século XIX, a corrente de 

pensamento criada por Augusto Comte (1798 - 1857) denominada de positivismo.  Em linhas gerais, essa 

corrente de pensamento defendia que a ciência era o único conhecimento útil a ser buscado pela 

humanidade, ou seja, que o caminho do progresso dependia necessariamente da aplicação da metodologia 

científica.  Nesse sentido, os fenômenos sociais também deveriam ser analisados, segundo Comte, a partir 

dos métodos rigorosos da ciência.  Assim, teve surgimento a Sociologia com estudo científico acerca das 

sociedades. 

 

EXERCÍCIOS   
 

1. Leia o texto a seguir: 

determinadas instituições que, segundo eles, desempenham papéis fundamentais na integração e na 

coesão da vida social. A jovem ciência assumia como tarefa intelectual repensar o problema da ordem 

social, enfatizando a importância de instituições como a autoridade, a família, a hierarquia social e 

destacando a sua importância teórica para o estudo da sociedade. 
MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 30. 
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Com base nele, o surgimento da sociologia foi motivado pelas transformações das relações sociais 

ocorridas na sociedade europeia, nos séculos XVIII e XIX, contribuindo para 

a) o aumento da desorganização social estabelecida pela Revolução Industrial. 

b) a organização de vários movimentos sociais controlados por pensadores como Saint-Simon e 

Comte. 

c) a elaboração de um conceito de sociologia incluindo os fenômenos mentais como tema de 

reflexão e investigação. 

d) a criação da corrente positivista, que propôs uma transformação da sociedade com base na 

reforma intelectual plena do ser humano. 

e)  

das ideias de ordem e desenvolvimento como chave para o conhecimento da realidade.  

 

2. O objeto de estudo da Sociologia é caracterizado como a compreensão do ser humano nas suas 

relações sociais. No entanto, na história da sociologia, cada pensador elaborou uma maneira particular 

de investigar os fenômenos sociais. A seguir, encontram-se imagens dos principais teóricos da 

Sociologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o objeto de estudo elaborado por esses teóricos, é CORRETO afirmar que 

a) o primeiro teórico entende a sociedade como um conjunto de relações de poder, controladas por 

luta entre classes sociais diferentes, caracterizando o objeto de estudo da Sociologia como fatos 

sociais. 

b) o sociólogo da imagem 2 entende a Sociologia como uma ciência preocupada em entender as 

relações humanas significativas, ou seja, algum tipo de sentido entre as várias ações sociais. 

c) as classes sociais são o objeto de estudo do sociólogo apresentado na imagem 2 que entende a 

sociedade como um grupo de indivíduos, ocupando uma mesma posição nas relações de 

produção. 

d) o terceiro teórico elaborou o objeto de estudo da Sociologia, visando compreender as relações 

sociais com base no modo de agir, pensar e sentir, exterior ao indivíduo e dotado de um poder 

coercitivo. 

e) a ação social é um conceito-chave utilizado pelo teórico apresentado na imagem 3. Esse conceito 

se refere à ação que, quanto ao sentido visado pelo indivíduo, tem como referência o 

comportamento de outros, orientando-se por estes em seu curso. 

  

 
  

(1) 

Karl Marx 

(1818-1883) 

(2) 

Émile Durkhein 

(1858-1917) 

(3) 

Max Weber 

(1846-1920) 
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3. A sociologia surgiu para suprir a necessidade de se entender os fenômenos sociais e as regras 

fundamentais pelas quais se baseiam nossas relações. Entretanto, a sociologia contemporânea difere-

se da ideia original, na medida em que: 

a) entende-se que as sociedades são como organismos vivos, com leis de funcionamento 

estabelecidas e imutáveis. 

b) é amplamente aceito que as diferenças raciais determinam características do convívio do sujeito, 

uma vez que é a raça que estabelece o comportamento social. 

c) entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações, não sendo possível 

traçar leis gerais que justifiquem ou expliquem, em termos absolutos, todas as formas de interação 

humana no mundo social. 

d) deixou de ser uma área do conhecimento válida, uma vez que não é possível estudar uma 

sociedade em razão da enorme quantidade de diferenças entre os sujeitos que a compõem. 

 

4. O 

deveria igualar-se às demais ciências da natureza que se pautavam pelos fenômenos observáveis e 

mensuráveis para que assim fosse possível apreender as regras gerais que regem o mundo social do 

indivíduo. Essa perspectiva ideológica é chamada de: 

a) Iluminismo. 

b) Darwinismo. 

c) Dadaísmo. 

d) Positivismo. 

 

5. Leia o texto a seguir: 

[...] grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século 

XVIII  e que se estenderam no século XIX  só foram superadas pelas grandes transformações do final 

do século XX. As mudanças provocadas pela revolução científico-tecnológica, que denominamos 

Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por 

completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras, que 

perduram até os dias atuais. 
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Persons Prentice Hall, 2004. p. 124. 

 

Percebe-se que as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais permitiram a formação de 

relações sociais complexas. Nesse sentido, a sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas 

relações, explicando suas origens e consequências. Sobre o surgimento da sociologia e das mudanças 

históricas apontadas no texto, assinale a alternativa correta. 

a) A grande mecanização das fábricas nas cidades possibilitou o desenvolvimento econômico da 

população rural por meio do aumento de empregos. 

b) A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas tecnologias introduzidas pelas revoluções 

do século XVIII. 

c) A sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais, que surgiram com a Revolução 

Industrial. 

d) O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego sistemático da razão e do livre 

exame da realidade. 

e) As atividades rurais do período histórico, tratado no texto, foram o objeto de estudo que deu 

origem à sociologia como ciência. 
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6. Observe as imagens a seguir: 

 
Disponível em: http://blogdoseagal.blogspot.com.br/2010/10/o-triunfo-da-ciencia-e-o-nascimento-da.html. 

 

Elas representam o momento histórico e os fatores que deram origem à sociologia como ciência da 

sociedade. 

 

Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. 

a) A violência e o desemprego são fatores posteriores ao surgimento da sociologia. 

b) A sociologia tinha como objetivo corrigir os problemas sociais causados pelas Revoluções 

Industrial e Francesa. 

c) A criação de máquinas que aceleravam a produção era considerada pela sociologia como um fator 

positivo, pois elas possibilitavam mais horas de descanso para o trabalhador. 

d) A Revolução Industrial é considerada pelos pensadores da época como um momento importante 

para se entender como a sociedade se tornou mais igualitária.  

e) As cidades se tornaram grandes centros industriais, oferecendo condições sociais igualitárias para 

toda a população, permitindo, com isso, a divisão das riquezas produzidas com a atividade 

industrial. 

 

7. Leia os textos 1 e 2. 

Texto 1 

A sociologia nasce com a missão de oferecer condições aos homens para entender a sociedade em 

que vivem de maneira racional e questionadora. 
Disponível em: <http://dirleydossantos.blogspot.com.br/2010/10/condicoes-historicas-que-possibilitaram.html>. Adaptado. 

 

Texto 2 

Nos dias de hoje, as ciências sociais não são muito valorizadas, pois seus resultados não geram lucro 

rápido e fácil, e isso para o capitalismo de hoje é inaceitável. 
OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R. C. R. Sociologia para jovens do século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. p. 29. 

Adaptado. 

Embora a sociologia seja uma ciência social pouco valorizada no campo profissional, ela surgiu 

baseada na necessidade de o homem explicar o mundo e suas relações com outros homens e com 

outras sociedades em diferentes contextos. Acerca do surgimento da sociologia como ciência da 

sociedade, assinale a alternativa correta. 

a) Sofreu forte influência da Revolução Francesa e dos movimentos operários das 

mineradoras inglesas que transformaram a forma de ver as relações entre máquinas e humanos. 

b) Apareceu no cenário científico, a partir do século XIX, fundamentada nas correntes do pensamento 

positivista, socialista e funcionalista. 

c) Representava, para seu precursor Jean-Jacques Rousseau, uma ciência preocupada em analisar 

processos e estruturas sociais, que influenciam nas reformas das instituições. 

d) Fez do capitalismo o tema principal de estudo, utilizando seus recursos de cientificidade para 

justificar a exploração sociocultural desse sistema econômico. 

e) Buscou explicação para o surgimento da sociedade feudal. 

 

http://blogdoseagal.blogspot.com.br/2010/10/o-triunfo-da-ciencia-e-o-nascimento-da.html
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8. Sobre o surgimento da Sociologia e suas proposições acerca da explicação do mundo social, pode-se 

afirmar: 

a) a Sociologia é uma manifestação do pensamento moderno e uma forma de conhecimento do 

mundo social, cujas explicações são fundadas nas descobertas das ciências naturais e físicas, por 

pressupor uma unidade entre sociedade e natureza e rejeitar o uso de leis gerais no conhecimento. 

b) os pensadores fundadores da Sociologia concentraram seus esforços em interesses políticos e, 

portanto, práticos, face aos objetivos de contribuir para as transformações sociais e para a 

consolidação de uma nova ordem social 

c) diversa das sociedades feudal e capitalista. 

d) a desagregação da sociedade feudal e a consolidação da sociedade capitalista, com o 

consequente processo de industrialização e urbanização em países da Europa, contribuíram para 

o surgimento da Sociologia como forma de conhecimento das sociedades em extinção. 

e) a Sociologia surgiu no século XIX, vinculada à sociedade moderna, no contexto das 

transformações econômicas e sociais e no bojo das mudanças nas formas de pensamento, 

influenciadas pelas revoluções burguesas do século, bem como pelos ideais iluministas. 

  

9. Uma série de mudanças políticas e econômicas ocorreu na Europa, a partir do fim da Idade Média. O 

acontecimentos decorrentes desse período na história europeia, a Revolução Francesa. 

 

Sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e o surgimento da Sociologia, é correto afirmar: 

a) O desenvolvimento da indústria se opunha à formação do processo de instalação da sociedade 

moderna. 

b) A credibilidade da vida social, nas cidades, passa a ser buscada na coerência dos textos sagrados 

e na adoração religiosa. 

c) A vida religiosa foi adquirindo cada vez mais importância, o que fez com que a história do cotidiano 

fosse concebida por um olhar sagrado. 

d) A arte renascentista, ao apresentar a forte ligação entre Deus e os homens, expressou as 

transformações sociais de forma contundente. 

e) O desenvolvimento tecnológico e a nova postura do homem ocidental decorrentes das 

transformações desse período histórico propiciaram o interesse pelo entendimento da vida social. 

  

10. Marque a alternativa que corresponde a um dos antecedentes intelectuais da Sociologia. 

a) A crença na capacidade de a razão apreender a dinâmica do mundo material. 

b) A valorização crescente dos princípios de autoridade, notadamente da Igreja Católica. 

c) A descrença nas forças da modernidade, principalmente na ideia de progresso. 

d) O fortalecimento da especulação metafísica como procedimento científico. 

 

11. Sobre a relação entre a revolução industrial e o surgimento da sociologia como ciência, assinale o que 

for correto. 

a) A consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu a uma grande concentração 

da população no ambiente urbano, o qual acabou se constituindo em laboratório para o trabalho 

de intelectuais interessados no estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava.  

b) A migração de grandes contingentes populacionais do campo para as cidades gerou uma série de 

problemas modernos, que passaram a demandar investigações visando à sua resolução ou 

minimização.  

c) Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados pela revolução 

industrial compartilhavam uma perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento 

econômico baseado no modelo capitalista.  

d) Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela concentração dos operários nas fábricas, 

foram tema de pesquisa dos precursores da sociologia e continuam inspirando debates científicos 

relevantes na atualidade.    

e) A necessidade de controle da força de trabalho fez com que as fábricas e indústrias do século XIX 

inserissem sociólogos em seus quadros profissionais, para atuarem no desenvolvimento de 

modelos de gestão mais eficientes e produtivos. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Vamos refletir um pouco sobre a importância da sociologia para analisarmos os acontecimentos, as 

transformações na sociedade? 

 

  

Texto I  

  
  

  

Texto II 

  
  

 

Texto III 

 

nos 

tradicional, se mantida a tendência identificada pelo IBGE no Censo 2010, é um modo de vida em extinção 

no Brasil. O capítulo Trabalho e Rendimento do estudo, divulgado nesta quarta-feira, mostra que o período 

entre 2000 e 2010 foi decisivo para a transformação do mercado de trabalho em favor do sexo feminino. O 

crescimento da participação das mulheres na população ocupada  ou seja, que trabalha e produz renda  é 

 

  

A sociologia surgiu a partir da busca de uma ciência que conseguisse interpretar a realidade social. Com base 

em seus conhecimentos sociológicos do tema e nos textos apresentados, faça uma análise das 

transformações do papel da mulher na sociedade. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

A sociologia surge em um contexto de crise das sociedades europeias, advindo das Revoluções Industrial 

e Francesa.  A primeira muda a forma de produção, com a transformação de sociedades rurais em 

sociedades urbanas. A segunda muda os padrões de poder e organização política, passando-se de um 

contexto político de poder na mão da nobreza tradicional para um centrado na burguesia nascente. O 

positivismo teve um importante papel na construção teórica da sociologia, ao propor a organização da 

vida social por um viés científico-racional, tendente ao progresso e a ordem.  

 

2. e 

Durkheim, Weber e Marx são considerados os pensadores cujo trabalho levou ao estabelecimento da 

sociologia como ciência, pois de seus estudos formou-se o arcabouço teórico necessário ao 

desenvolvimento dela. A alternativa A está incorreta porque refere-se a Marx (luta de classes) misturando-

o com Durkheim (fatos sociais). A alternativa B está incorreta porque refere-se a Weber (relações sociais) 

associando-o com a foto de Durkheim. A alternativa C está incorreta porque refere-se ao pensamento de 

Marx (classes sociais), associando-o com a foto de Durkheim. A alternativa D está incorreta porque 

associa o pensamento de Durkheim (coerção coletiva) à foto de Weber. A alternativa correta é a E. 

 

3. c 

para explicar os fenômenos sociais que estuda. Na busca pelo entendimento, a sociologia volta-se para 

a observação de casos individuais ou em grande escala para entender as possíveis motivações e 

consequências do fenômeno. 

 

4. d 

vismo, que entendia 

que o verdadeiro conhecimento só era construído por meio da experimentação sensível do objeto de 

estudo. A utilização do método científico de mensuração, experimentação e observação tinha por 

finalidade estabelecer leis e regras fundamentais para o funcionamento dos fenômenos observados. 

 

5. c 

Com as mudanças sociais oriundas das mudanças políticas e tecnológicas do século XVIII, chegou-se a 

um período de instabilidade social, o que levou ao surgimento da sociologia. 

 

6. b 

As Revoluções Industrial e Francesa criaram grandes transformações sociais, em curto período de tempo, 

trazendo vários problemas no âmbito do convívio social. A sociologia surge para investigar estes 

problemas e propor soluções. 

 

7. b 

A sociologia utilizou-se das correntes de pensamento positivista, socialista e funcionalista em seu 

desenvolvimento. 

 

8. d 

Essa questão da Universidade Federal de Uberlândia é excelente para verificarmos nosso conhecimento 

do contexto histórico de surgimento da sociologia. A única opção que representa perfeitamente esse 
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contexto, como sabemos, é a letra D, apontando a influência que a Revolução Francesa, o Iluminismo e 

a Revolução Industrial tiveram na constituição dessa ciência. Todas as outras opções têm pegadinhas. A 

letra A, por exemplo, para induzir o aluno a erro, se utiliza da influência da física na formação da 

sociologia. O problema, entre outras coisas, é que ela diz que a sociologia pressupõe uma unidade entre 

natureza e sociedade. Isso não faz sentido algum. Se alguém procura criar uma ciência específica da 

sociedade, diferente das ciências naturais, é justamente porque acredita que natureza e sociedade são 

diferentes. A letra B, por sua vez, faz pegadinha com o fato de que as mudanças sociais do século XVIII 

influenciaram os primeiros sociólogos. O problema é que esses pensadores não queriam acima de tudo 

realizar ou promover essas mudanças, mas sim compreendê-las. Seu objetivo não era prático, mas 

teórico. Por fim, a letra C também faz referência ao papel que a nova ordem social, industrial e capitalista, 

teve na formação da sociologia. Seu erro, porém, está em dizer que o foco dos primeiros sociólogos era 

compreender sociedades em extinção. Não. Pelo contrário, seu objetivo imediato era entender 

justamente aquela sociedade em que viviam. 

 

9. e 

O mundo, ao final do século XVIII e início do século XIX, encontrava-se em profundo processo de 

transformação, não uma transformação de regime político ou de dominação religiosa, uma grande 

mudança de mentalidade das pessoas acontecia com o advento da Revolução Industrial e principalmente 

com a Revolução Francesa. 

 

10. a  

O antecedente intelectual do surgimento da sociologia é o iluminismo, que vai defender que a razão 

deve coordenar as ações humanas. 

 

11. a  

voltada para o estudo das sociedades e os fenômenos 

sociais surgiu inicialmente com Augusto Comte nas suas observações dos novos fenômenos sociais que 

surgiam em meio à Revolução Industrial, estabelecendo-

com os trabalhos de Émile Durkheim. 

 

Questão Contexto  
Sugestão de resposta: - Há algumas décadas atrás a mulher tinha como principal tarefa os afazeres do lar e 

os cuidados com os filhos e o marido. Hoje, com a mudança da cultura, muitas mulheres se dedicam 

exclusivamente as suas carreiras, podendo até escolher não casar e ter filhos. 

 




