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RESUMO   
 

 

A reprodução é uma característica inerente aos seres vivos, gerando novos indivíduos. Ela pode acontecer 

de várias formas. Ela pode ser classificada em: 
•  

• Reprodução  

 
Dentre os fatores que influenciam para cada tipo de reprodução, três são principais: custo, velocidade e a 

variabilidade genética.  

 
Dentre estes fatores, a reprodução assexuada tem um menor custo e maior velocidade, porém, não possui 

variabilidade genética. Já a reprodução sexuada possui um alto custo, menor velocidade, porém uma 

grande variabilidade genética. 

 
Dentre os principais tipos de reprodução assexuada, destacam-se: 

• Divisão binária o  

 
•  

 
• 

gerará um indivíduo de mesmo material genético do indivíduo original 
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• 

mesmo material genético 

 

 
 

•  insetos, onde a rainha ovula e 

gera novos zangões (machos). OBS.: As operárias são originadas (fêmeas) através da reprodução 

sexuada entre a rainha e o zangão 

 
 

Reprodução Sexuada em bactérias 

Existem três tipos de reprodução sexuada encontradas em bactérias que irão permitir a variabilidade 

genética delas: 

do pili sexual 
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• Transformação 

expressá-lo 

 

 
 

• Transdução 

de DNA de uma bactéria para outra 

 
 

Metagênese ou Alternância de Gerações 

É uma reprodução que possui uma geração com a fase sexuada e outra com a fase assexuada. Ela ocorre 

principalmente em vegetais e Cnidários, sendo que a meiose nos vegetais é espórica (gera esporos) e a 

meiose nos animais é gamética (gera gametas). 
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O sistema reprodutor masculino é formado por pênis, testículos, epidídimos, glândulas seminais, próstata, 

glândulas bulbouretrais, ductos deferentes e uretra. 

 
O sistema reprodutor feminino é composto por vagina, ovários, tubas uterinas, útero, vulva, clitóris, monte 

do púbis, bulbo do vestíbulo e glândulas vestibulares. As mamas também fazem parte do sistema genital da 

mulher. 

 
As gônadas (ovário e testículo) são responsáveis pela produção dos gametas a partir da meiose, originando 

células haploides (n=23) - óvulo e espermatozóide - cuja união formará o zigoto.  

 

 
http://portal.fmu.br/pos/img/extensao/bn-716.jpg 

 
Os hormônios hipofisários (FSH e LH) são fundamentais para o controle da reprodução, tanto masculina, 

mantendo constante a produção de espermatozóides, quanto feminina, regulando o ciclo menstrual.  

 
O homem, a partir da puberdade, mantém a produção de espermatozóides quase até o final da vida. As 

mulheres, por sua vez, iniciam a maturação do primeiro folículo na puberdade e para de menstruar no 

último folículo restante no ovário. Assim, as mulheres possuem um determinado período fértil durante a 

vida. 
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Ciclo Menstrual 

 
 
O hormônio hipofisário FSH inicia o ciclo fazendo o recrutamento de alguns folículos ovarianos. Esses 

folículos em maturação passam a secretar estrogênio que, inicialmente, realiza um feedback negativo na 

hipófise. No entanto, sob altas concentrações, o estrogênio é capaz de estimular a liberação de LH pela 

hipófise, o que marcará a ovulação por volta do 14º dia. O corpo lúteo se forma a partir do que restou da 

liberação do ovócito secundário de dentro do folículo. Ele é responsável pela produção de progesterona e 

na preparação do corpo feminino para uma possível gravidez.  

 
Se não houver fertilização, o corpo lúteo se degenera em corpo albicans, promovendo a queda dos 

hormônios ovarianos. Isso induz a menstruação. 

 
Caso haja a fertilização, com a formação do zigoto, há a produção de HCG, um hormônio que indica ao 

organismo a presença de um embrião, prolongando a vida do corpo lúteo até o desenvolvimento da 

placenta.  

 

DSTs 

São doenças transmissíveis pela via sexual. Dentre elas, podemos citar: AIDS, Gonorréia, Sífilis, Condiloma 

Genital, Herpes Genital, Hepatite B e C. 

 

Métodos contraceptivos 

 

Tabelinha 
A ovulação ocorre aproximadamente no 14º dia de um ciclo de 28 dias. Assim, por estimativa, a mulher 

prevê o período em que está fértil, evitando relações sexuais. No entanto, é um método bastante falho pela 

imprevisibilidade das alterações do ciclo. 
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Coito interrompido 
Significa o ato sexual interrompido no momento da ejaculação. Mostra-se muito falho, pois pode haver 

espermatozoides remanescentes no líquido que lubrifica a uretra ou por atraso da retirada do pênis.  

 

Preservativo (camisinha) 
Único método anticoncepcional que também previne DSTs (doenças sexualmente transmissíveis, como 

Consiste num bloqueio mecânico da passagem dos espermatozóides, que permanecem no interior dessa 

bolsa de látex.  

 

DIU (dispositivo intrauterino) 
Provoca uma reação inflamatória do endométrio, podendo estar associado a hormônios, dificultando a 

chegada dos espermatozóides às trompas, a fertilização e o transporte do óvulo.  

 

Pílula anticoncepcional 
São compostas por progesterona e estrogênio em níveis normalmente constantes. Isso faz um feedback 

negativo na hipófise, evitando o pico de LH responsável direto pela ovulação. Podem ser contínuos (não 

menstrua a cada ciclo) ou com uma parada de 7 dias ao final de cada ciclo para ocorrer a menstruação. 

 

Pílula do dia seguinte 
É um método de emergência e não deve ser utilizados de rotina. Consiste em uma dose altíssima de 

progesterona, que desregula o ciclo, evitando a ovulação. Atenção! Não é um método abortivo.  
 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. Há milhares de anos o homem vem manipulando animais e vegetais para obtenção de variedades cada 

vez mais produtivas. Inicialmente, esse processo ocorria por cruzamento direcionado de variantes que 

apresentavam as melhores características e posterior seleção na prole dos melhores indivíduos 

gerados, assim como pela perpetuação de indivíduos por processos de geração de clones naturais, a 

exemplo de enxertos e partenocarpia. Com o desenvolvimento das ferramentas da biologia molecular, 

uma nova abordagem vem sendo executada, em que as características desejadas não são mais 

selecionadas por cruzamento e sim inseridas no organismo de interesse a depender da necessidade. 

Com base nas informações do texto e nos conhecimentos do ciclo celular, identifique as afirmativas 

corretas: 

I. As modificações feitas por inserção de características desejadas devem ser realizadas em células 

diplóides adultas e que estejam passando por mitose.  

II. A seleção de indivíduos por cruzamento direcionado envolve diversas gerações, pois depende do 

processo de recombinação aleatório que ocorre na meiose.  

III. A produção de clones naturais pode ser uma estratégia para manutenção de características de 

interesse, visto que nesse processo não ocorre recombinação.  

IV. A seleção por cruzamento direcionado, por utilizar células germinativas em meiose, mantém, ao 

final do processo, apenas a característica de interesse.  

 

Estão corretas apenas:  

a) I e II  

b) I, II e III  

c) I, III e IV 

d) II, III e IV  

e) II e III 
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2. Os zangões, machos das abelhas, são formados por um processo de partenogênese e possuem 16 

cromossomos. Já as abelhas operárias são fruto de um processo de fecundação. Diante dessas 

informações, analise as afirmativas a seguir:  

I. Por serem fruto de partenogênese, os machos possuem o dobro de cromossomos encontrados na 

abelha rainha. 

II. A abelha rainha possui óvulos com o mesmo número de cromossomos encontrados nas células 

somáticas das operárias, pois ela também é uma fêmea.  

III. Todas as fêmeas possuem 32 cromossomos nas suas células somáticas, o dobro que os machos 

possuem.  

IV. A abelha rainha possui 16 cromossomos em seus óvulos, que, quando fecundados, geram 

indivíduos com 32 cromossomos.  

 

Estão corretas  

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III.  

d) II e IV.  

e) III e IV. 

 

3. A anticoncepção de emergência, ou "pílula do dia seguinte", é um método que pode evitar a gravidez. 

O Sistema Único de Saúde disponibiliza dois métodos ao usuário, sendo um deles o medicamento que 

possui levonorgestrel, uma progesterona sintética, que é usado até 72 horas após a relação sexual sem 

proteção.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Anticoncepção de emergência: perguntas e respostas para profissionais 

de saúde. 2005.  

Uma mulher no início da fase lútea e, após 30 horas da relação sexual desprotegida, para evitar gravidez 

indesejável, fez uso do medicamento referido no texto. Nessa situação, o medicamento é eficaz, pois 

bloqueia a  

a) maturação do folículo.  

b) liberação do óvulo.  

c) fecundação do oócito.  

d) formação do corpo amarelo.  

e) diferenciação do disco embrionário. 

 

4. As bactérias, ao se reproduzirem assexuadamente, originam dois indivíduos do mesmo tamanho e 

geneticamente idênticos. Já alguns levedos, para se reproduzirem, emitem uma pequena expansão na 

superfície da célula, que cresce e posteriormente se destaca, formando um novo indivíduo também 

geneticamente igual. Os dois tipos de reprodução descritos são, respectivamente: 

a) Cissiparidade e conjugação. 

b) Cissiparidade e brotamento. 

c) Fragmentação e gemiparidade. 

d) Conjugação e esporulação. 

e) Conjugação e cissiparidade. 

 

5. As fêmeas de dragões de Komodo são heterogaméticas (genótipo ZW) e os machos são 

homogaméticos (genótipo ZZ). Curiosamente, duas fêmeas mantidas isoladas há mais de 2 anos, em 

diferentes zoológicos, botaram ovos dos quais nasceram apenas machos. Estudos evidenciaram que 

seus descendentes são partenogenéticos e seguem o padrão cromossômico citado, possibilitando, 

inclusive, a fecundação de suas próprias progenitoras. Assim, concluiu-se que as fêmeas podem 

alternar entre a reprodução sexuada e assexuada. 
WATTS, P. C., et al. Parthenogenesis in Komodo dragons, Nature, Londres, 444, p.1021-1022, 21 dez. 2006 (Adaptado). 
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Apesar de a flexibilidade reprodutiva possibilitar aumento da população desses animais, populações 

isoladas apresentarão baixo poder adaptativo em longo prazo, pois haverá: 

a) Perda de variabilidade genética. 

b) Diminuição do número de fêmeas. 

c) Impossibilidade de cruzamentos entre irmãos. 

d) Desaparecimento dos indivíduos hermafroditas. 

e) Redução do número de cromossomos da espécie. 

 

6.  

 
 

Na realidade, as minhocas, embora hermafroditas, apresentam fecundação cruzada, o que: 

a) Representa uma vantagem em relação à autofecundação, pois garante maior variabilidade 

genética, possibilitando maior chance de adaptação da população ao ambiente. 

b) Representa uma vantagem em relação à autofecundação, pois, apesar de não garantir variabilidade 

genética, possibilita grande chance de adaptação da população ao ambiente. 

c) Representa uma desvantagem em relação à autofecundação, pois, apesar de garantir maior 

variabilidade genética, não aumenta a chance de adaptação da população ao ambiente. 

d) Representa uma desvantagem em relação à autofecundação, pois não garante variabilidade 

genética, o que leva a uma menor chance de adaptação da população ao ambiente. 

e) Não representa vantagem nem desvantagem em relação à autofecundação, uma vez que os dois 

processos garantem o mesmo grau de variabilidade genética e de adaptação da população ao 

ambiente. 

 

7. Quando o gameta feminino, sem prévia fecundação, entra em divisão, originando um novo ser, diz-se 

que ocorreu: 

a) Conjugação. 

b) Neotenia. 

c) Gametogênese. 

d) Poliembrionia. 

e) Partenogênese. 

 

8. TÉCNICA REVERTE MENOPAUSA E DEVOLVE FERTILIDADE  

Mulher estéril voltou a produzir óvulos após receber um transplante de ovário congelado nos Estados 

Unidos.  
(O Globo, 24/09/99) 

  

No procedimento médico-cirúrgico acima, o tecido ovariano transplantado foi induzido por 

hormônios a produzir óvulos. Isso foi possível porque a função ovariana é estimulada pelos seguintes 

hormônios secretados pela hipófise:  

a) estrogênio e progesterona.  

b) estrogênio e hormônio luteinizante.  

c) folículo estimulante e progesterona. 

d) folículo estimulante e hormônio luteinizante. 
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9. A precocidade da atividade sexual é mundialmente reconhecida como uma das causas do aumento na 

ocorrência de casos de gravidez não planejada. Entre os métodos de prevenção, os contraceptivos 

orais são considerados bastante eficazes. Em geral, esses contraceptivos consistem de uma mistura de 

derivados sintéticos dos hormônios progesterona e estrógeno. 

 

Com base na literatura sobre reprodução humana e ação hormonal, é correto afirmar que 

contraceptivos orais são eficientes por 

a) impedirem a implantação do óvulo no útero. 

b) impedirem a entrada do espermatozoide no óvulo. 

c) inibirem a secreção do hormônio testosterona, responsável pela lactação. 

d) inibirem a secreção dos hormônios FSH e LH, responsáveis pela ovulação. 

e) impedirem o crescimento da mucosa uterina, necessário à fixação do embrião. 

 

10. Um homem dosou a concentração de testosterona em seu sangue e descobriu que esse hormônio 

encontrava-se num nível muito abaixo do normal esperado. Imediatamente buscou ajuda médica, 

pedindo a reversão da vasectomia a que se submetera havia dois anos. A vasectomia consiste no 

seccionamento dos ductos deferentes presentes nos testículos. Diante disso, o pedido do homem 

a) não tem fundamento, pois a testosterona é produzida por glândulas situadas acima dos ductos, 

próximo à próstata. 

b) não tem fundamento, pois o seccionamento impede unicamente o transporte dos 

espermatozóides dos testículos para o pênis. 

c) tem fundamento, pois a secção dos ductos deferentes impede o transporte da testosterona dos 

testículos para o restante do corpo. 

d) tem fundamento, pois a produção da testosterona ocorre nos ductos deferentes e, com seu 

seccionamento, essa produção cessa. 

e) tem fundamento, pois a testosterona é produzida no epidídimo e dali é transportada pelos ductos 

deferentes para o restante do corpo. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 

O uso indiscriminado de esteróides anabolizantes andrógenos (EAA) vem crescendo cada vez mais em atletas 

de alto nível e atletas recreacionais. A procura de um corpo perfeito e musculoso tem estimulado homens e 

mulheres a usufruir da droga e alcançar seus objetivos em um curto espaço de tempo. Os esteróides 

anabolizantes são drogas sintéticas derivadas da testosterona, desenvolvida para fins terapêuticos, porém 

estas drogas estão sendo de grande uso por atletas para adquirir melhores resultados em suas respectivas 

modalidades. Sendo assim doses excessivas de esteróides anabolizantes podem acarretar possíveis 

complicações ao sistema reprodutor. 

 
Dentre as complicações do uso indiscriminado de anabolizantes está a infertilidade masculina. De acordo 

com o texto, explique como esses esteróides inibem a produção de espermatozóides.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 

1. e 

a afirmativa I está errada, pois a célula que está passando por mitose está com o seu DNA espiralizado em 

cromossomo, não sendo possível realizar a inserção de características. A afirmativa IV está errada, pois a 

meiose ocorrem processos que podem modficar a característica como o crossing-over e a segregação 

dos cromossomos, gerando 4 células diferentes entre si ao final desta divisão celular. 

 

2. e 

a afirmativa I está errada, pois o macho possui o mesmo número de cromossomos da fêmea, já que ele 

foi gerado por reprodução assexuada. A afirmativa II está errada, pois as operárias possuem o número 

diploide de cromossomos (2n) 

 

3. c 

a pílula do dia seguinte vai evitar que haja a fecundação, pois a alta taxa hormonal e sua posterior queda 

fará a mulher menstruar. 

 

4. b 

a cissiparidade é a forma mais comum de reprodução bacteriana, onde de uma célula-mãe são geradas 

duas células-filhas iguais geneticamente. Quando há uma estrutura brotando de um ser vivo e gerando 

outro ser vivo, esta reprodução é chamada de brotamento. 

 

5. a 

a partenogênese como é uma reprodução assexuada não gera variabilidade genética. 

 

6. a 

a fecundação cruzada não permite autofecundação evitando que haja menor variabilidade genética. 

 

7. e 

o processo de reprodução assexuada onde um gameta se torna um ser vivo se chama partenogênese. 

 

8. d 

o FSH e o LH juntos promovem a ovulação na mulher. 

 

9. d 

o estrogênio e a progesterona realizam o feedback negativo. 

 

10. b 

a vasectomia não diminui ou aumenta o nível de testosterona no homem e sim impede o transporte dos 

espermatozoides até o pênis. 

 

Questão Contexto 
 

Doses de testosterona acima dos níveis fisiológicos podem bloquear o eixo hipotálamo-hipófise, realizando 

um feedback negativo sobre a liberação de GnRH, FSH e LH. Os hormônios hipofisários são fundamentais 

para a produção de espermatozoides a partir das espermatogônias, em especial o FSH. Sendo assim, os 

anabolizantes levam à infertilidade masculina por reduzir a espermatogênese. 
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RESUMO   
 

 

Engenharia Genética 
 

A engenharia genética consiste em técnicas de manipulação e recombinação dos genes a partir de 

conhecimentos científicos, como a bioquímica, enzimas de restrição de DNA e RNA, entre outros, que 

reformulam, reconstituem ou até criam novos seres. É usada em vários campos, como medicina, agricultura 

e pecuária. 

 

   Para todas essas técnicas serem possíveis de acontecer, a engenharia genética utiliza: 

 

• Enzimas de Restrição: cortam o DNA (sequência de nucleotídeos) em pontos específicos 

• DNA Ligase:  enzimas que produzem moléculas recombinates, unindo os fragmentos de DNA  

 

 

Clonagem  
É a produção e indivíduos geneticamente idênticos. Ela pode acontecer de maneira natural (divisão binária 

de bactérias) ou com a ação humana, que neste caso consiste em colocar o núcleo de um ser vivo em um 

óvulo anucleado de um outro ser vivo. 

 

 
 

 O primeiro mamífero clonado foi a ovelha Dolly, em 1996, no Reino Unido, que viveu durante seis anos. No 

Brasil, o primeiro mamífero clonado foi a bezerra Vitória, que nasceu em 2001. 

   A clonagem reprodutiva tem como finalidade reproduzir um novo ser, idêntico a um que já existe. É retirada 

uma célula de um organismo adulto e dela se extrai o núcleo (que contém o material genético). Esse núcleo 

é inserido num óvulo sem núcleo, dessa forma não há combinação entre heranças genéticas diferentes. 

Quando o óvulo começa a se dividir, forma-se um embrião. O embrião é em seguida implantado no útero de 

uma fêmea da mesma espécie do organismo que foi clonado. O resultado será o clone, uma cópia do 

organismo do qual foi retirado o material genético. 
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   A clonagem terapêutica  é a formação de células de determinado órgão (coração, rim, fígado, cérebro),a 

partir de células-tronco com mesmo material genético do receptor 

 

 

                    
 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)  
É uma técnica que desnatura a molécula de DNA com o uso da temperatura. Este fragmento é então ligado 

pelo primer quando a temperatura abaixa para em torno de 60ºC e a 72ºC a enzima TAQ Polimerase duplica 

o DNA novamente. Após várias ciclos, o DNA estará pronto para ser analisado. 
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Testes de DNA (DNA Fingerprint) 
É uma técnica que verificará a paternidade separando a molécula de DNA através da centrifugação. Este DNA 

será submetido as enzimas de restrição, cortando o DNA em segmentos específicos. Estes DNA fragmentados 

do filho, da mãe e do possível pai irão ser colocados em eletroforese. Na eletroforese há uma corrente 

elétrica em um gel onde os fragmentos do DNA irão se deslocar com os fragmentos maiores estando na parte 

mais em cima e os menores abaixo. Assim, os fragmentos que o filho tem e a mãe não tem, terão que ser do 

suposto pai. 
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TRANSGENIA 
 

 Os transgênicos são organismos geneticamente modificados com o intuito de melhorar, aprimorar e inserir 

novas   características ao organismo, como aumento da produtividade, resistência a certo produto ou praga 

(agricultura), produção de insulina (importante no tratamento de diabetes), entre outros. Esse processo se 

dá pela aplicação (inserção) de genes de outra (ou outras) espécies através de meios e técnicas da 

engenharia genética. 

 

  Um organismo pode ser geneticamente modificado sem ser um transgênico, ou seja, sem receber material 

genético de outro organismo. Esse organismo é chamado OGM. São organismos que passaram por um 

procedimento que envolve a tecnologia do DNA recombinante, mas com o uso de genes da mesma 

espécie, que pode ser cruzada naturalmente. 

 

Vantagens 

• Podem evitar ou prevenir o risco de pragas e doenças nas plantações; 

• Aumento da produtividade e rendimentos das colheitas; 

• Podem ser mais resistentes aos agrotóxicos; 

• Produção de alimentos enriquecidos com mais proteínas e vitaminas específicas; 

• Retirar características que podem ser nocivas para as pessoas (por exemplo: retirar a lactose 

presente no leite, para as pessoas que são alérgicas a este componente). 
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Desvantagens 

 

• Desencadeamento de novos tipos de alergias, devido as diferentes proteínas criadas a partir da 

manipulação genética; 

• Podem criar efeitos inesperados no produto, ou seja, os efeitos podem ser imprevisíveis; 

• Podem ser produzidas substâncias tóxicas, quando há uma perda no controle da manipulação dos 

transgênicos; 

• As alterações genéticas podem provocar sérios desequilíbrios ecológicos, afetando a cadeia 

alimentar de determinado ecossistema; 

• Diminuição da biodiversidade. 

 

 

                              
 

 
 

    

   A transgenia é um assunto ainda muito discutido, devido à sua característica de modificação do material 

genético e pesquisas que são feitas relacionando os transgênicos a doenças, mas ainda nada foi comprovado.  
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Células-tronco 
 

   Células-tronco são células indiferenciadas e possuem a capacidade de originar diferentes células do corpo 

humano e, portanto, diferentes tecidos. Elas podem ser encontradas em embriões (células-tronco 

embrionárias), no cordão umbilical e em vários outros órgãos e tecidos humanos, como a medula óssea e 

a pele (células-tronco adultas). 

    As células-tronco do sangue do cordão umbilical do recém-nascido tem hoje o uso clínico comprovado 

para o transplante de medula óssea. 

 

 

                             
 

Projeto Genoma Humano 
 

   É um projeto cujos objetivos eram: 

• Determinar a sequência das bases do DNA humano;  

• Identificar e mapear os genes dos 23 pares de cromossomos e armazenar essa informação em bancos 

de dados 

 

   Com isso, seria possível desenvolver meios de usar tais informações para fins científicos e terapêuticos. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

 

1. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência, para 

este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de 

interesse será manifestada em decorrência 

a) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. 

b) da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. 

c) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. 

d) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. 

e) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. 

 

2. Um instituto de pesquisa norte-

uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de 

nucleotídeos, que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra 

espécie de bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da M. capricolum 

foi neutralizado e o cromossomo artificial da M. mycoides começou a gerenciar a célula, produzindo 

suas proteínas.  
GILBSON et al. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically synthesized Genome. Science v. 329, 2010 

(adaptado). 

 

A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à 

a) possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptoras de 

cromossomos artificiais. 

b) capacidade de criação, pela ciência, de novas formas de vida, utilizando substâncias como 

carboidratos e lipídios. 

c) possibilidade de produção em massa da bactéria Mycoplasma capricolum para sua distribuição em 

ambientes naturais. 

d) possibilidade de programar geneticamente microrganismos ou seres mais complexos para 

produzir medicamentos, vacinas e biocombustíveis. 

e) capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de expressar suas proteínas na bactéria sintética 

e estas serem usadas na indústria. 

 

3. Segundo Jeffrey M. Smith, pesquisador de um laboratório que faz análises de organismos 

geneticamente modificados, após a introdução da soja transgênica no Reino Unido, aumentaram em 

a proteína nova que até então não 

 
Correio do Estado/MS. 19 abr. 2004 (adaptado). 

 

Considerando-se as informações do texto, os grãos transgênicos que podem causar alergias aos 

indivíduos que irão consumi-los são aqueles que apresentam, em sua composição, proteínas 

a) que podem ser reconhecidas como antigênicas pelo sistema imunológico desses consumidores. 

b) que não são reconhecidas pelos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico desses 

consumidores. 

c) com estrutura primária idêntica às já encontradas no sistema sanguíneo desses consumidores. 

d) com sequência de aminoácidos idêntica às produzidas pelas células brancas do sistema sanguíneo 

desses consumidores. 

e) com estrutura quaternária idêntica à dos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico desses 

consumidores. 

 

4. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene 

que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam 

de acordo com a figura. 
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Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? 

a) Clone. 

b) Híbrida. 

c) Mutante. 

d) Adaptada. 

e) Transgênica. 

 

5. A palavra "biotecnologia" surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a 

informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a 

produzir a substância. 
Disponível em: www.brasil.gov.br Acesso em 28 jul 2012 (adaptado) 

 

As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam 

a) a sequência de DNA codificante de insulina humana. 

b) a proteína sintetizada por células humanas.. 

c) um RNA recombinante de insulina humana.. 

d) o RNA mensageiro de insulina humana. 

e) um cromossomo da espécie humana.  

 

6. Atualmente deixou de ser novidade a criação de plantas transgênicas, capazes de produzir 

hemoglobina. Para que isso seja possível, essas plantas recebem: 

a) o fragmento de DNA, cuja sequência de nucleotídeos determina a sequência de aminoácidos da 

hemoglobina; 

b) o RNAm que carrega os aminoácidos usados na síntese de hemoglobina; 

c) somente os aminoácidos usados nessa proteína; 

d) os anticódons que determinam a sequência de aminoácidos nessa proteína; 

e) os ribossomos utilizados na produção dessa proteína. 
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7. Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante foi 

desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília 

(UnB) em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria 

Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em 

maior quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método 

tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. 
Ciência Hoje, 24 abr. 2001. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br (adaptado). 

 

A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem, como consequência, 

a) o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno. 

b) a seleção de microrganismos resistentes a antibióticos. 

c) o progresso na técnica da síntese química de hormônios. 

d) impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. 

e) a criação de animais transgênicos.  

 

8. Enzimas de restrição são fundamentais à Engenharia Genética porque permitem: 

a) a passagem de DNA através da membrana celular; 

b) inibir a síntese de RNA a partir de DNA; 

c) inibir a síntese de DNA a partir de RNA; 

d) cortar DNA onde ocorrem sequências específicas de bases; 

e) modificar sequências de bases do DNA. 

 

 

9. Vegetais e animais transgênicos  

a) são mutantes que têm o seu genoma alterado por processos como radiação, para desenvolvimento 

de características específicas.  

b) passaram por processo de clonagem, onde sofrem transplante de órgãos em experiências 

científicas, para desenvolvimento de fenótipos específicos.  

c) têm o seu fenótipo alterado mediante ação de mecanismos físicos ou biológicos, mas não passam 

as alterações sofridas às gerações seguintes.  

d) são seres modificados por biotecnologia aplicável, que consiste na inserção de genes provenientes 

de outros organismos ao genoma que se deseja modificar.  

e) tiveram o seu DNA alterado por variações climáticas, que provocaram a deleção de genes, o que 

ocasionou modificações nos fenótipos. 

 

10. Muitas bactérias são utilizadas hoje como fábricas de substâncias para o homem. É comum a inserção 

de pedaços de DNA (plasmídeos) no hialoplasma de bactérias. Através desse processo, já se 

produziram bactérias capazes de sintetizar o hormônio do crescimento e a insulina humana. 

Nesses processos, o homem utiliza, EXCETO 

a) Engenharia Genética.  

b) clonagem gênica. 

c) biotecnologia.  

d) anfimixia. 

 

11. A Engenharia Genética consiste numa técnica de manipular genes, que permite, entre outras coisas, a 

fabricação de produtos farmacêuticos em bactérias transformadas pela tecnologia do DNA 

recombinante. Assim, já é possível introduzir em bactérias o gene humano que codifica insulina, as 

quais passam a fabricar sistematicamente essa substância. Isto só é possível por que: 

a) o cromossomo bacteriano é totalmente substituído pelo DNA recombinante; 

b) as bactérias são seres eucariontes; 

c) os ribossomos bacterianos podem incorporar o gene humano que codifica insulina, passando-o 

para as futuras linhagens; 

d) as bactérias possuem pequenas moléculas de DNA circulares (plasmídeos), nas quais podem ser 

incorporados genes estranhos a elas, experimentalmente; 

e) as bactérias são seres muito simples, constituídos por um único tipo de ácido nucleico (DNA). 
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12. A égua, o jumento e a zebra pertencem a espécies biológicas distintas que podem cruzar entre si e 

gerar híbridos estéreis. Destes, o mais conhecido é a mula, que resulta do cruzamento entre o jumento 

e a égua. Suponha que o seguinte experimento de clonagem foi realizado com sucesso: o núcleo de 

uma célula somática de um jumento foi transplantado para um óvulo anucleado da égua e o embrião 

foi implantado no útero de uma zebra, onde ocorreu a gestação. O animal (clone) produzido em tal 

experimento terá, essencialmente, características genéticas:  

a) de égua.  

b) de zebra.  

c) de mula.  

d) de jumento.  

e) das três espécies. 

 

13. Recentemente, foram constatados casos de transporte de pólen de espécies de canola transgênica 

para plantas silvestres (ervas daninhas). Estas passaram a apresentar a característica da canola 

transgênica, ou seja, alto poder de resistência a herbicidas. Sobre esse fato, é INCORRETO afirmar 

que:  

a) as espécies de canola são transgênicas pois expressam genes que incorporaram de outras 

espécies.  

b) o pólen da canola transgênica transportou material genético para plantas silvestres.  

c) as espécies silvestres incorporaram e expressaram material genético da canola transgênica.  

d) o RNA da canola transgênica foi transferido e incorporado ao genoma das ervas daninhas, 

tornando-as resistentes a agentes químicos.  

e) as ervas daninhas passaram a produzir proteínas da canola transgênica. 

 

14. A ovelha Dolly, primeiro clone animal oficialmente declarado, após adulta foi acasalada com um macho 

Esse filhote:  

a) é geneticamente idêntico à sua mão, a ovelha Dolly.  

b) é geneticamente igual à sua avó, mãe da ovelha Dolly.  

c) não tem nenhum parentesco genético de seu pai.  

d) tem todo seu patrimônio genético herdado de seu pai.  

e) tem parte do material genético de seu pai e parte de sua mãe. 

 

15. TESTE DE DNA CONFIRMA PATERNIDADEDE BEBÊ PERDIDO NO TSUNAMI 

Um casal do Sri Lanka que alegava ser os pais de um bebê encontrado após o tsunami que atingiu a 

Ásia, em dezembro, obteve a confirmação do fato através de um exame de DNA. O menino,que ficou 

reivindicado por nove casais diferentes. 
 

 

Algumas regiões do DNA são sequências curtas de bases nitrogenadas que se repetem no genoma, e 

o número de repetições dessas regiões varia entre as pessoas. Existem procedimentos que permitem 

 existem duas pessoas com o mesmo padrão de fragmentos com exceção dos gêmeos 

monozigóticos. Metade dos fragmentos de DNA de uma pessoa é herdada de sua mãe e metade, de 

seu pai. Com base nos padrões de fragmentos de DNA representados a seguir, qual dos casais pode 

ser considerado como pais biológicos do Bebê 81? 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Texto 1 

CRISPR no prato: EUA autoriza modificação genética de alimentos 

Em setembro de 2017, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) autorizou para o mercado 

uma versão da planta Camelina, uma semente que foi editada geneticamente por meio da técnica CRISPR, 

para obter uma produção mais abundante de óleo ômega-3. O óleo pode ser usado em biocombustíveis, 

além de ser um substituto para o óleo de peixe na aquicultura. 

https://www.tecmundo.com.br/ciencia/126298-autorizada-comida-geneticamente-editada-crispr.htm 

Texto 2 

 

http://www.fabianocartunista.com/2015/08/charge-alimentos-transgenicos.html 

A partir dos textos apresentados e seus conhecimentos de biologia, explique o que é um alimento 

transgênico 
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GABARITO 

  

 

Exercícios  

 e 

O DNA recombinante irá ser transcrito a RNA mensageiro que, por sua vez, será traduzido em proteínas 

de interesse.  

 

 d 

A inovação é poder expressar as proteínas em outro ser vivo, com aplicabilidade industrial.  

 

 a 

A alergia é quando alérgenos são reconhecidos pelo organismo como algo potencialmente agressivo, 

gerando uma resposta imunológica dependente de eosinófilos e IgE contra ele.  

 

 e 

Por receber material genético de outro ser, a planta é considerada transgênica.  

 

 a 

Para produzir a proteína desejada continuamente, a bactéria deve receber o DNA que codifica a insulina. 

 

 a 

As plantas deve receber o fragmento de DNA que codifica a hemoglobina, com a sequência correta de 

nucleotídeos que determinarão a sequência correta dos aminoácidos 

 

 d 

A técnica melhora a saúde de indivíduos diabéticos, tanto pelo maior acesso ao medicamento, quanto 

por menor índice de reações adversas a proteínas não-humanas.  

 

 d 

Enzimas de restrição promovem a clivagem de ligações em locais específicos, para que se possa 

manipular esse material genético.  

 

 d 

Os transgênicos são seres que tiveram a inserção de DNA de outro ser vivo, com o objetivo de modifica-

lo.  

 

 d 

A anfimixia ou cariogamia é o fenômeno da fusão do pró-núcleo masculino e o pró-núcleo feminino. Isso 

não é um processo desenvolvido pelo homem.  

 

 d 

As bactérias possuem plasmídeos, DNA circular extracromossomial, que pode ser utilizado para 

incorporar informações úteis, sem interferir no metabolismo próprio desse ser procarionte.  

 

 d 

O núcleo, contendo o DNA, possui as informações que serão expressas. Sendo assim, originará as 

características genéticas de um jumento.  

 

 d 

Não é o RNA, mas o DNA que é transferido nesse processo.  
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 e 

A partir desse acasalamento, como qualquer outro, o filhote receberá parte do material genético do pai 

e outra parte da mãe.  

 

 c 

Nesses exercícios, deve-se encontrar um casal que, juntos, contenha os fragmentos de DNA presentes 

também no bebê. Observe a marcação no bebê e exclua aqueles que não possuem. Como exemplo, a 

primeira marcação (3 de cima para baixo), não está presente no casal E. Siga esse raciocínio, com a 

segunda marcação excluindo o casal A. A partir disso, observa-se que o casal é o presente em C.  

 

Questão Contexto  
 

Alimentos transgênicos são alimentos modificados com o objetivo de melhora da qualidade e aumento da 

produção, da resistência às pragas e aos herbicidas. A partir das técnicas de engenharia genética, incorpora-

se DNA de outras espécies.  
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Habermas e Rawls 
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out 
 

RESUMO   
 

 

Rawls e o liberalismo igualitário 

 
Nascido em 1921, falecido em 2002, o americano John Rawls é certamente um dos mais influentes filósofos 

políticos da contemporaneidade. Seu pensamento tem como eixo a busca por uma articulação consistente 

entre dois valores políticos fundamentais, muitas vezes vistos como contrários: a liberdade e a igualdade. De 

fato, desde o século XIX, com a formação da democracia moderna, tais valores têm disputado ferozmente a 

centralidade da ordem política e oposto entre si duas grandes matrizes ideológicas: o liberalismo, que 

considera que um sociedade justa é antes de tudo aquele que preserva e garante a liberdade individual, e o 

socialismo, que entende ser justa em primeiro lugar uma sociedade que promove a igualdade social. Ora, 

contra esta oposição que considerava fácil e simplista, Rawls elaborou uma perspectiva política própria, o 

liberalismo igualitário, que é voltado precisamente para a busca da conciliação entre liberdade e igualdade 

e objetiva ser uma solução superior para os dilemas do debate público.  
Obra de uma vida inteira, a justificação e fundamentação do liberalismo igualitário foi, no entanto, feita por 

Rawls de maneira mais clara e acabada naquele que é sua obra-prima, o livro Uma Teoria da Justiça, de 1971. 

Neste livro, com efeito, é que o filósofo americano propôs uma estratégia filosófica que o tornou 

especialmente famoso: a retomada do contratualismo. Em verdade, Rawls admirava profundamente Hobbes, 

Locke, Kant e Rousseau e enxergava na tradição do contrato social o modo mais sofisticado de enfrentar os 

problemas da filosofia política, sendo por isso considerado um filósofo neocontratualista. Não, nos 

enganemos, porém: diferente de seus mestres e fontes de inspiração, o pensamento rawlsiano não teve como 

propósito conceber o pacto social como forma de justificar a existência do poder político, de sua autoridade 

sobre os homens. Ao contrário, preocupado antes, como já vimos, com questões de justiça social, típicas do 

nosso tempo, nosso filósofo propôs a retomada do contratualismo como um meio de estabelecer regras de 

cooperação social equitativas. 
Tal reformulação do contratualismo, voltado não mais para o problema do fundamento do poder público, 

mas para a questão do próprio funcionamento da sociedade, exige, de acordo com Rawls, uma inovação a 

mais em relação ao teóricos do contrato social: não basta apenas imaginar um pacto político entre pessoas 

livres e iguais, mas é preciso também imaginar que estas pessoas estejam em uma condição tal que garanta 

a sua isenção e imparcialidade. Tal condição consiste na suposição de que as pessoas da posição original 

(equivalente rawlsiano do estado de natureza) não conheceriam nenhuma de suas características específicas: 

cor de pele, tamanho, idade, classe social, filiação religiosa, orientação sexual, etc. De fato, se começassem 

a negociação dos termos de cooperação social já tendo em mente suas características específicas, as pessoas 

da posição original fatalmente privilegiariam sua própria condição e atribuiriam aos seus grupos de 

pertencimento direitos que não iriam reconhecer nos outros. Por sua vez, forçadas a pactuar normas para o 

funcionamento da sociedade desconhecendo suas próprias peculiaridades, as pessoas na posição original 

teriam que estabelecer uma ordem de funcionamento da sociedade baseada em critérios totalmente neutros 

e imparciais. 
Submetidos assim a um véu de ignorância (essa é a expressão técnica do autor) os participantes do contrato 

social rawlsiano chegariam necessariamente, segundo o filósofo, ao estabelecimento de dois princípios 

básicos para a orientação da vida social. O primeiro desses princípios seria visto como necessariamente 

superior ao segundo e o segundo princípio, por sua vez, seria dividido em dois, tendo a segunda parte do 

segundo princípio prioridade sobre a primeira parte do mesmo. Os princípios de justiça são os seguintes:  
e sistema 

 

tal modo que sejam ao mesmo tempo: a) consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do 

razoável (princípio da diferença), e b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos (princípio da 

igualdade de oportunidades) . 
Percebe-se aqui, em suma, as conclusões a que chega o pensamento de Rawls. Trata-se, em primeiro lugar, 

de um liberalismo igualitário e não de um igualitarismo liberal, pois, para ele, a liberdade, entendida como 

poder de autonomia do indivíduo para conduzir a sua própria vida, deve sempre ter precedência sobre tudo 

o mais, sendo limitada apenas pelo respeito a liberdade do outro: o único limite para a liberdade de um deve 
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ser a liberdade alheia. Fundam-se aí todos os direitos civis, como a vida, a livre-expressão, a liberdade 

religiosa, o direito de ir e vir, etc. 
Por sua vez, não se trata aqui de um liberalismo puro e simples, pois, satisfeita a demanda da liberdade, Rawls 

acredita que deve ser buscada e perseguida sempre não uma igualdade completa, o que é irrealizável, mas 

a menor desigualdade possível. Esta própria busca pela minoração da desigualdade, aliás, deve pautar-se por 

critérios: em primeiro lugar a segunda parte do segundo princípio, isto é, não se pode negar um mínimo de 

oportunidades iguais para todos, caso contrário, não há sequer a possibilidade de autêntico mérito e sucesso 

legítimo (aqui se funda a condenação a qualquer sistema essencialmente desigual, que proíbe por princípio 

para uns as oportunidades que nega a outros, tais como o sistema de castas ou o modelo de estratificação 

estamental; bem como encontra aqui seu fundamento o direito ao voto universal e a difusão de certas 

condições básicas para todos, como acesso à saúde, à educação e ao transporte de qualidade). Por sua vez, 

garantidas essas mínimas oportunidades iguais, é necessário promover um arranjo em que aqueles que não 

obtiveram as primeiras posições durante o processo normal de competição social sejam contemplados com 

uma atenção especial, em virtude de suas necessidades mais fortes e complexas (eis aqui o princípio da 

diferença, que perfeitamente pode ser invocado para a defesa de pautas como a assistência social direta aos 

mais carentes  é o caso do bolsa-família  ou usado também na defesa de cotas nas universidades, tendo 

em vista aqueles que, mesmo com a garantia da liberdade e de um mínimo de igualdade de oportunidades, 

não obtêm e nem conseguem obter posições de destaque na sociedade). Eis aí, aos olhos de Rawls, os 

princípios gerais de uma sociedade justa que compõem seu liberalismo igualitário neocontratualista. 
 

Habermas e o direito 

 

Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 de junho de 1929) é um grande filósofo e sociólogo alemão, participante da 

tradição da teoria crítica e do pragmatismo e também da famosa Escola de Frankfurt, tendo sido assistente 

de Theodor Adorno. Assim, ele é considerado 

teoria sobre o agir comunicativo e sobre a esfera pública. Habermas teve uma formação marxista e, no 

entanto, adaptou essas ideias ao capitalismo próprio das sociedades contemporâneas industriais.   
No contexto do século XX, vemos surgir uma nova maneira de se relacionar com as questões éticas e 

morais.  Nesse sentido, a noção de sujeito e, mais propriamente, a noção de consciência, dá lugar a uma 

investigação sobre a linguagem.  Em linhas gerais, esses questionamentos sobre a linguagem derivam da 

filosofia analítica, de pensadores como Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951) e Richard Rorty (1931 - 

2007).  Portanto, estamos em um contexto de crítica da razão, tal como entendida na modernidade, e de 

aprofundamento do estudo sobre a linguagem.  Veremos agora como Habermas fundamenta a sua ética do 

discurso, aspecto central de toda a sua investigação filosófica. 
O conceito de razão é importante para a fundamentação da ética do discurso em Habermas, mas não a razão 

tal como entendida por Immanuel Kant - não uma razão reflexiva, reduzida ao sujeito - mas sim uma razão 

dialógica, uma razão comunicativa, ou seja, uma noção ampliada de razão.  Trata-se, portanto, de uma ética 

não fundamentada pela subjetividade (ética kantiana), mas uma ética fundamentada na inter-subjetividade, 

no diálogo, na própria interação dos indivíduos que compõem um grupo. 
Assim, há uma distinção proposta por Habermas entre, por um lado, a razão instrumental e, por outro, a razão 

comunicativa.  Podemos citar como exemplo de utilização da razão instrumental a própria manipulação 

indiscriminada dos recursos naturais, o que gera enormes consequências do ponto de vista global, como o 
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aquecimento global.  Como podemos ver, o uso da razão instrumental é sempre guiado por interesses 

particulares.   
Já a razão comunicativa, leva em consideração o consenso entre os indivíduos, a possibilidade de se 

posicionarem de maneira crítica a respeito das normas a serem ou não adotadas pelo grupo.  Assim, as 

normas não seriam derivadas de uma razão abstrata e universal, mas sim de um consenso a que chegariam os 

indivíduos, numa situação de co-responsabilidade.  Nesse sentido, do ponto de vista ético, não se pode 

abandonar, segundo Habermas, a ideia do homem como um ser relacional e que, portanto, tem a 

necessidade da comunicação.  Trata-se de uma concepção ética muito importante na medida em que abre 

caminho para o diálogo, para a tolerância, para o consenso, no âmbito das sociedades contemporâneas. 
O agir comunicativo, com efeito, baseia-se no entendimento entre indivíduos racionais que buscam 

convencer uns aos outros sobre a validade das normas, até que elas possam ser aceitas por todos a partir do 

consenso.  Para que isso funcione da maneira adequada, todos os argumentos relevantes, dentro de uma 

levará a soluções mais democráticas, a uma abertura maior ao diálogo e ao reconhecimento das diferenças 

inter-subjetivas existentes no interior de uma sociedade.    
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. De acordo com a ética do discurso, os argumentos apresentados a fim de validar as normas 

 

[...] têm força de convencer os participantes de um discurso a reconhecerem uma pretensão de 

validade, tanto para a pretensão de verdade quanto para a pretensão de retidão. [...] Ele [Habermas] 

defende a tese de que as normas éticas são passíveis de fundamentação num sentido análogo ao da 

verdade. 
Ética. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 105.) 

 

Assim, é correto afirmar que a ética do discurso defende uma abordagem cognitivista da ética. 
(HABERMAS, J. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileira, 1989. p. 62 e 78.) 

 

Sobre o cognitivismo da ética do discurso, é correto afirmar: 

a) A ética do discurso procura dar continuidade à abordagem cognitivista já presente em Kant. 

b) A abordagem cognitivista da ética do discurso assume a impossibilidade de validação das normas 

morais. 

c) A abordagem cognitivista da ética do discurso se apoia no conhecimento da utilidade das ações 

tal como pretendia Jeremy Bentham. 

d) A abordagem cognitivista da ética do discurso procura dar continuidade às teses aristotélicas sobre 

a retórica. 

e) A ética do discurso, ao abordar a ética de um ponto de vista cognitivista, segue as teorias 

emotivistas e decisionistas. 

 

2. A Escola de Frankfurt definiu a racionalidade ocidental como instrumentalização da razão. Para Adorno, 

Marcuse e Horkheimer, a razão instrumental caracteriza-se pela produção de um conhecimento cujo 

objetivo é dominar e controlar a natureza e os seres humanos. Assinale o que for correto. 

(01) A razão instrumental expressa uma ideologia cientificista, pois acredita que é neutra, e identifica 

as ciências apenas com os resultados de suas aplicações. 

(02) Na medida em que a razão se torna instrumental, a ciência deixa de ser uma forma de acesso aos 

conhecimentos verdadeiros para tornar-se um instrumento de dominação, de poder e de 

exploração. 

(04) A ideologia do progresso no modo de produção capitalista fundamenta-se na razão instrumental 

por acreditar que essa promove o avanço tecnológico que permite a racionalização da produção. 

(08) Para Marx, o socialismo, ao transformar o trabalho em mercadoria, torna o homem um mero 

instrumento e aliena-o social e culturalmente. 

(16) Marx defendeu a razão instrumental por ser mais eficiente que a práxis para realizar a revolução 

socialista. 

SOMA: (  ) 
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3. A proposta ética de Habermas não comporta conteúdos. Ela é formal. Ela apresenta um procedimento, 

fundamentado na racionalidade comunicativa, de resolução de pretensões normativas de validade. 
(OUTRA, O. J. V. Razão e consenso em Habermas. A teoria discursiva da verdade, da moral, do direito e da biotecnologia. 

Florianópolis: Editora da UFSC, 2005, p. 158.) 

  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a obra de Habermas, é correto afirmar que, na Ética do 

Discurso,  

a) o processo de justificação das normas morais e o procedimento de deliberação das pretensões de 

validade de correção normativa são falíveis. 

b) o formalismo da ética habermasiana é idêntico ao formalismo presente nas éticas de Kant e 

Bentham, pois desconsidera o que resulta concretamente das normas morais. 

c) o modelo monológico da ética kantiana é reformulado na perspectiva de uma comunidade 

discursiva na qual participantes analisam as pretensões de validade tendo como critério a força do 

melhor argumento. 

d) o puro respeito à lei é considerado por Habermas como o critério fundamental para conferir 

moralidade à ação, restando excluídos do debate da ética discursiva os desejos e as necessidades 

manifestados pelos indivíduos. 

e) o princípio "U" possibilita que sejam acatadas normas que não estejam sintonizadas com uma 

vontade universal, coadunando, dessa forma, particularismo e universalismo ético. 

 

4. A ação política pressupõe a possibilidade de decidir, através da palavra, sobre o bem comum. Esta 

acepção do termo "política", somente válida enquanto ideal aceito, guarda uma estreita relação com a 

concepção de política defendida por Habermas. Em particular, com o modelo normativo de 

democracia que este desenvolveu no início dos anos de 1990 e que inclui um procedimento ideal de 

deliberação e tomada de decisões: a chamada política deliberativa. 
(VELASCO ARROYO, J. C. Para leer a Habermas. Madrid: Alianza, 2003, p. 93.) 

 

Sobre o pensamento de Habermas, é correto afirmar que, no modelo da democracia deliberativa, a 

noção de cidadania enfatiza 

a) os direitos e as liberdades metafísicas. 

b) as liberdades individuais e a heteronomia. 

c) os direitos objetivos e o cerceamento da sociedade civil. 

d) os direitos subjetivo e as liberdades cidadãs. 

e) os direitos naturais originários e a submissão à autoridade. 

 

5. O debate nascido nos anos 80 sobre a crise da modernidade tem como pano de fundo a consciência 

do esgotamento da razão, no que se refere a sua incapacidade de encontrar perspectivas para o 

prometido progresso humano. O pensamento de Habermas situa-se no contexto dessa crítica. A 

racionalidade ocidental, desde Descartes, pretendeu a autonomia da razão, baseada no sujeito que 

solitariamente representa o mundo. [...] A racionalidade prevalente na modernidade é a 

instrumental [...]. 
(HERMANN, N. "O pensamento de Habermas". In: Filosofia, Sociedade e Educação. Ano I, n. I. Marília: UNESP, 1997. p. 122-

123.) 

  

 

 

 

 

 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Teoria Crítica de Adorno e Horkheimer e sobre o 

pensamento de Jürgen Habermas, é correto afirmar que a racionalidade instrumental constitui 

I. um conhecimento que se processa a partir das condições específicas da objetividade empírica do 

fato em si. 

II. o processo de entendimento entre os sujeitos acerca do uso racional dos instrumentos técnicos 

para o controle da natureza. 
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III. uma forma de uso amplo da razão, que torna o homem livre para compreender a si mesmo a partir 

do domínio do conhecimento científico. 

IV. um saber orientado para a dominação e o controle técnico sobre a natureza e sobre o próprio ser 

humano. 

  

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas I, lI e IV são corretas. 

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

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

 

6. O debate nascido nos anos 80 sobre a crise da modernidade tem como pano de fundo a consciência 

do esgotamento da razão, no que se refere a sua incapacidade de encontrar perspectivas para o 

prometido progresso humano. O pensamento de Habermas situa-se no contexto dessa crítica. A 

racionalidade ocidental, desde Descartes, pretendeu a autonomia da razão, baseada no sujeito que 

solitariamente representa o mundo. [...] A racionalidade prevalente na modernidade é a 

instrumental [...]. 
(HERMANN, N. "O pensamento de Habermas". In: Filosofia, Sociedade e Educação. Ano I, n. I. Marília: UNESP, 1997. p. 122-

123.) 

 

Sobre a crítica frankfurtiana à concepção positivista de ciência e técnica, é correto afirmar que a 

racionalidade técnica 

I. dissocia meios e fins e redunda na adoração fetichista de seus próprios meios. 

II. constitui um saber instrumental cujo critério de verdade é o seu valor operativo na dominação do 

homem e da natureza. 

III. aprimora a ação do ser humano sobre a natureza e resgata o sentido da destinação humana.  

IV. incorpora a reflexão sobre o significado e sobre os fins da ciência no contexto social. 

  

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

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

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

 

7. Observe a tira e leia o texto a seguir: 
 

 
 

(ITURRUSGARAI, A. Mundo Monstro. Folha de S. Paulo. Ilustrada E 9, quinta-feira, 3 set. 2009.) 

 

O ponto de vista moral, a partir do qual podemos avaliar imparcialmente as questões práticas, é 

seguramente interpretado de diferentes maneiras. Mas ele não está livre e arbitrariamente à nossa 

disposição, já que releva a forma comunicativa do discurso racional. Impõe-se intuitivamente a todos 

os que estejam abertos a esta forma reflexiva da ação orientada para a comunicação. 
(HABERMAS, J. Comentários à Ética do Discurso. Tradução de Gilda Lopes Encarnação. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 

101-102.) 
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Com base na tira e no texto, é correto afirmar que a ética do discurso de Habermas 

a) baseia-se em argumentos de autoridade prescritos universalmente e assegurados, sobretudo, pelo 

lastro tradicional dos valores partilhados no mundo da vida. 

b) pauta-se em argumentos de utilidade, os quais impõem o dever de proporcionar, enquanto 

benefício, o maior bem ou a maior felicidade aos envolvidos. 

c) funda-se em argumentos racionais sob condições simétricas de interação, amparados em 

pretensões de validade, tais como verdade, sinceridade e correção. 

d) constrói-se no uso de argumentos que visam o aconselhamento e a prudência, salientando a 

necessidade de ações retas do ponto de vista do caráter e da virtude. 

e) realiza-se por meio de argumentos intuicionistas, fazendo respeitar o que cada pessoa carrega em 

sua biografia quanto à compreensão do que é certo ou errado. 

 

8. Leia o seguinte texto de Habermas: 

 

A democracia se adapta a essa formação moderna do Estado territorial, nacional e social, equipado 

com uma administração efetiva. Isto porque um ente coletivo tem necessidade de se integrar, política 

e culturalmente, além de ser suficientemente autônomo do ponto de vista espacial, social econômico 

e militar.[...] Em decorrência da imigração e da segmentação cultural, as tendências subsumidas no 

s homogênea, da população em seu 

âmago, ou seja, o fundamento pré-político da integração dos cidadãos. No entanto, convém salientar 

outro fato mais marcante ainda: o Estado, cada vez mais emaranhado nas interdependências da 

economia e da sociedade mundial, perde, não somente em termos de autonomia e de competência 

para a ação, mas também em termos de substância democrática. 
(HABERMAS, J. Era das Transições. Tradução e Introdução de Flavio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

2003, p. 106.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre democracia em Habermas, considere as afirmativas a 

seguir: 

I. A ampliação da economia além das fronteiras dos Estados nacionais revela a integração 

democrática dos países e, consequentemente, o fortalecimento da cidadania mundial. 

II. A democracia se amplia à medida que a economia e a imigração se deslocam além das fronteiras 

dos Estados nacionais, produzindo um intercâmbio social e cultural do ponto de vista global. 

III. A democracia circunscrita ao âmbito nacional goza de autonomia em segmentos significativos 

como a economia, a política e a cultura, porém, quando o Estado entra na fase da constelação pós-

nacional, sofre uma redução no exercício democrático. 

IV. Do ponto de vista democrático, os Estados nacionais sofrem restrição em seu fundamento de 

integração social em decorrência do aumento da imigração, da segmentação cultural e, sobretudo, 

da ampliação da economia no plano global. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

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

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

 

 

 

 

9. A utilização de organismos geneticamente modificados, já presente em alimentos como soja e milho, 

remete para a questão dos limites éticos da pesquisa. 

 

Tendo presente a obra de Jürgen Habermas, é correto afirmar. 

a) O debate sobre as consequências éticas da ciência, especialmente da biotecnologia, deve ocorrer 

a posteriori para não atrapalhar um possível progresso resultante das novas descobertas científicas. 
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b) A pesquisa com seres humanos, sobretudo quando envolve a possibilidade futura de intervenções 

terapêuticas e de aperfeiçoamento, requer que se faça uma clara distinção entre eugenia positiva 

e negativa. 

c) Para que a ciência progrida e as pesquisas avancem na direção de novas descobertas, a ciência 

necessita estar sintonizada com o princípio da neutralidade científica. 

d) Diante da inserção dos laboratórios de pesquisa na lógica de mercado, caso seja possível alterar 

geneticamente características dos bebês, caberá aos pais estabelecer limites éticos para as 

possibilidades oferecidas. 

e) O ritmo lento da produção legislativa frente à rapidez das novas descobertas científicas torna sem 

sentido estabelecer limites ético-normativos para questões que envolvem a ciência. 

10.  

Uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que em suas relações 

mútuas reconhecem certas regras de conduto com obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de 

acordo com elas. Uma sociedade é bom ordenada não apenas quando está planejada para promover 

o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública 

de justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam, e sabem que os outros aceitam, o 

mesmo princípio de justiça. 
RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997. Adaptado. 

 

A visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno? 

a) A relação entre liberdade e autonomia do Liberalismo. 

b) A independência entre poder e moral do Racionalismo. 

c) A convenção entre cidadãos e soberano do Absolutismo. 

d) A dialética entre indivíduo e governo autocrata do Idealismo. 

e) A contraposição entre bondade e condições selvagem do Naturalismo. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. A correta. Tal como pretendia Kant com a racionalidade e a intencionalidade, ou seja, que a razão 

emancipasse os indivíduos, Habermas defende a teoria da ação comunicativa, uma comunicação 

emancipadora da razão instrumental criada para dominação. 

B, C, D e E incorretas. A ética do discurso valida as normas morais desde que o discurso se apoie na 

emancipação do indivíduo, e não de forma meramente utilitarista. Desta maneira a retórica serviria para 

atingir fins libertadores e não dominadores ou subjugadores, tal como a utilizaram, com fins próprios, os 

absolutistas ou os totalitaristas e autoritaristas, e os demais que não fizeram vingar o projeto iluminista. 

 

2. 01 + 02 + 04 = 07 

01, 02 e 04 corretas. Para os frankfurtianos, a razão, depois do advento iluminista, ou ainda mais 

precisamente com Descartes, passa a ser instrumento de dominação e exploração da natureza e dos 

homens. Eles se perguntavam por que o projeto iluminista de paz e boa vontade não havia se 

concretizado. Da maneira como o Ocidente a identifica ela não passa de projeto de dominação. Assim 

como Nietzsche, os frankfurtianos consideram a razão instrumental como agressão. 

08 e 16 incorretas. Não é o socialismo que transforma o trabalho em mercadoria, segundo Marx, mas o 

capitalismo, e a razão instrumental é mais eficiente para a manutenção do capitalismo e não para sua 

superação. 

 

3. c  

Para Habermas, deve-se recuperar a racionalidade não instrumental a fim de que os sujeitos livres possam 

se comunicar. A ideologia proveniente da razão técnica produz desigualdades nos discursos, 

inviabilizando que a interação humana comunicativa se realize plenamente. Habermas defende o projeto 

iluminista não realizado, principalmente o projeto kantiano de emancipação. 

 

4. d 

Um sujeito livre tem suas escolhas particulares e o direito de defendê-las nas discussões políticas. 

Entretanto, deve abrir mão delas quando seu discurso for "inferior" aos dos demais. 

 

5. b 

Segundo a mecânica proposta por Descartes, a racionalidade instrumental é aquela orientada para a 

dominação e controle técnico da natureza e isso inclui o ser humano. Ou seja, a mecanização gerou a 

autonomia da razão, mas de uma razão instrumental, diferente daquela que faz parte do homem e o ajuda 

a situar-se melhor no mundo. Tal razão instrumental deu condições ao homem de entender a natureza e, 

como saber é poder, o poder de dominação solidificou-se entre poucos, que sujeitaram os demais. 

 

6. a 

A razão instrumental, que está a serviço de poucos, gerou alienação e desumanizou o sentido da ciência. 

 

7. c 

A, B, D e E  Incorretas. Para Habermas não há autoridade, tradicionalismo, utilitarismo ou construção de 

argumentos que assegure a validade da moral para um grupo de pessoas ou universalmente. 

C  Correta. Para Habermas, o discurso é a maneira pela qual se expressam os pontos de vista, os 

sentimentos, e ele está desamparado pela assimetria que há entre as partes (passiva e ativa). Entretanto, 

se as pessoas se dispõem a usar o discurso para avaliar o que é bom ou mau na prática, de maneira 

racional e com pretensão de correção de si mesmo, se for o caso, o discurso se torna a ferramenta 

essencial para alcançar a verdade. Por isso propõe a ética do discurso. 

 

8. c 
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A, B, D e E  Incorretas. A ampliação da economia além das fronteiras revela os interesses econômicos 

dos países mas não os integra e nem fortalece a cidadania mundial.  O intercâmbio tende a padronizar a 

cultura e a sociedade, mas isso não representa uma relação positiva. Pelo contrário, para Habermas, isso 

indica um descaso com as características peculiares de cada povo. 

C  Correta. A redução no exercício democrático se dá por conta da descentralização nacional das 

tomadas de decisões que beneficiariam a nação. Apesar de ter pontos positivos, a globalização 

econômica e social torna as decisões locais em decisões globais porque influenciam o mercado como 

um todo, ou seja, as tomadas de decisões nivelam as necessidades e restringem a autonomia local à 

vontade e à necessidade global. 

 

9. b 

a) Incorreta. O autor critica a postura, constituída ao longo do tempo, que privilegia somente o debate 

aposteriori das descobertas da ciência. Portanto, o debate e o estabelecimento de limites devem ocorrer 

até mesmo antes da existência real de um procedimento científico. 

b) Correta. O autor defende a necessidade de se estabelecer claramente um limite entre eugenia positiva 

e negativa, para evitar que desapareçam os limites entre a cura de doenças preexistentes e a busca 

meramente pelo aperfeiçoamento do ser humano. O fato de se extrapolarem os limites provocaria 

consequências éticas importantes. 

c) Incorreta. Essa é a crítica feita pelo autor aos autores de orientação liberal. Habermas defende que 

cabe à sociedade estabelecer limites à pesquisa. 

d) Incorreta. De forma alguma cabe aos pais fazer tais escolhas. Essa é mais uma crítica feita pelo autor 

aos autores de orientação liberal. 

e) Incorreta. Não se pode atribuir ao ritmo lento da produção legislativa a justificativa de tornar sem 

sentido o estabelecimento de limites ético-normativos. Antes, pelo contrário, o autor defende a 

necessidade cada vez mais urgente de limites ético-normativos para a ciência. 

 

10. a 

O filósofo John Rawls defende que os indivíduos são livres e iguais. No entanto, para que aja organização 

é necessário que  todos entendam e concordem com a noção pública de justiça e que não coloquem, 

na vida em sociedade, seus desejos pessoais na frente do bem comum. 
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Ondas: classificações e ondas periódicas 
24 

out 
 

RESUMO 
 

 

Qualquer pessoa que já viu uma onda do mar tem uma noção intuitiva de onda. Contudo, uma onda do mar 

tem muitas variáveis e acaba confundindo um pouco alguns estudantes. Pense em uma onda como uma 

perturbação que se propaga. Por exemplo: uma fileira de dominós que é derrubada. Os dominós vão caindo 

e você vai acompanhando o movimento. Mas qual movimento? Os dominós não andam. Apenas caem uns 

sobre os outros. Mas essa queda é contínua. Essa queda se propaga.  Assim como pessoas num estádio que 

se levantam e sentam em ordem (formam a ola), tem-se a impressão de que algo se movimenta, contudo é a 

perturbação (levantar e sentar) que se propaga. 
Então ondas: 
• São perturbações que se propagam. 

• Transportam energia. 

• Não transportam matéria (a matéria recebe energia e se movimenta). 

 
Classificação 
• Quanto à natureza: 

Mecânica: necessita de um meio para se propagar. Ex: ondas sonoras (som). 
Eletromagnética: não necessita de um meio para se propagar. Ex: radiação eletromagnética (luz). 

 
• Quanto à forma de propagação: 

Longitudinal: as partículas do meio vibram na direção da propagação. 
Ex: Som  

 
Transversal: as partículas do meio vibram com direção perpendicular à de propagação. 
Ex: Luz 

 
Ondas Periódicas: características 

É preciso reconhecer algumas características das ondas: o ponto mais alto é chamado de crista e o ponto 

mais baixo é chamado de vale ou depressão. 
A distância do eixo central até o ponto mais alto ou até o mais baixo é chamado de amplitude. 
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A = amplitude 
λ = comprimento de onda (distância entre duas cristas ou entre dois vales) 

 
Muitos exercícios sobre ondas envolvem apenas o uso da equação de velocidade. É muito importante saber 

reconhecer o comprimento de onda. Para uma onda como a anterior, onde os vales e cristas podem ser 

medidos com facilidade, não há problema em identificar o comprimento de onda.  
Agora imagine uma pedra lançada em um lago. As ondas que se formam têm a aparência de círculos 

concêntricos. As linhas das circunferências correspondem às cristas. Então o comprimento de onda é 

encontrado como na figura a seguir. 

 
Outra forma de identificar o comprimento de onda é encontrar uma das figuras a seguir. 

 
 

Dica: para não esquecer como é o comprimento de onda lembre-se do desenho a seguir: 

 
 

Associe a figura a alguma coisa que possa lembrar: uma máscara, o símbolo de infinito, dois quibes, duas 

bolas de futebol americano, um par de olhos ou qualquer coisa que lembre a figura. 
Observe que mesmo que apareçam várias dessas figuras, o comprimento de onda possui apenas aquele 

desenho. 

 
 

Na figura anterior há dois comprimentos de onda. 

 
Grandezas envolvidas no estudo das ondas 

Definições: 

• Período(T): tempo necessário para completar uma oscilação. Unidade (T) = s 

• Frequência (f): número de oscilações em um período definido. Unidade (f) = s -1 = RPS = Hz 

• Velocidade (v) = razão entre o comprimento de onda e o período da onda. 
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Fenômenos Ondulatórios 

Reflexão 
A reflexão ondulatória é a mesma da reflexão da óptica geométrica. Há apenas uma análise diferenciada para 

alguns casos. 
Ângulo de incidência = ângulo de reflexão. 

 
 

 

 
Na reflexão pode ocorrer apenas mudança de direção. As outras grandezas se mantêm. 
Reflexão em cordas: pode ocorrer com uma corda fixa a uma parede ou livre para oscilar. Ao produzir um 

pulso na corda, os pontos vibram para cima e para baixo. Desse modo o pulso tenta levantar e abaixar a 

corda. Quando o pulso alcança a extremidade podemos ter duas situações: 
Na corda fixa há a inversão de fase, pois a parede oferece resistência ao pulso que se propaga e tenta 

"levantar" a parede. A parede exerce uma força contrária (ação e reação) e o pulso volta invertido. 
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Na corda livre não há inversão de fase, o pulso retorna do mesmo modo, pois a parte livre não oferece 

resistência. 

 

 
Refração 

Refração é o fenômeno caracterizado pela mudança na velocidade da onda. Possui a mesma estrutura da 

refração da óptica geométrica, com mais alguns detalhes.  

• Não há variação de frequência ou período para uma onda que sofre refração. O comprimento de onda é 

que varia de forma diretamente proporcional à velocidade. 

• Não é preciso mudança de direção ou de meio para que ocorra refração. É preciso que ocorram 

mudanças nas características do meio para que a velocidade modifique. Por exemplo, para uma onda do 

mar, basta mudar a profundidade que teremos mudança de velocidade, para uma onda sonora a 

velocidade no ar quente é diferente do ar frio. 

 
Refração em superfície  

 
 
O desenho anterior ilustra ondas do mar vistas de cima que atingem um banco de areia (redução de 

velocidade). 

 
Refração em cordas 
A mudança de velocidade de uma onda em uma corda ocorre quando há cordas de densidades lineares 

diferentes. 
Observe um pulso que se propaga de uma corda grossa para uma corda fina. 

 
Na corda fina o pulso refratado terá maior velocidade e maior comprimento de onda. Observe que há 

também o surgimento de um pulso refletido que retorna na mesma fase (a corda fina não oferece resistência, 

funciona como reflexão de corda livre). 
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Observe um pulso que se propaga de uma corda fina para uma corda grossa. 

 
Na corda fina o pulso refratado terá menor velocidade e menor comprimento de onda. Observe que há 

também o surgimento de um pulso refletido que retorna na fase oposta (a corda grossa oferece resistência, 

funciona como reflexão de corda fixa). 
A Lei de Snell também é válida, sendo seu uso através da relação de velocidade mais comum. Na óptica seu 

uso comum é com o índice de refração 

 

 
Difração  
A onda contorna um obstáculo (ou abertura). Só ocorre quando o comprimento de onda tem dimensões 

próximas do obstáculo (ou abertura). 

 
Interferência 

A interferência é o resultado da superposição entre ondas. Pode provocar um aumento na amplitude 

(interferência construtiva) ou diminuição na amplitude (interferência destrutiva). 

 
Interferência em cordas: 
Fases iguais: as amplitudes se somam. 

 
 

 

 

 



 

 
F

ís
. 

Fases opostas: as amplitudes se subtraem 

 
Interferência em superfície 
Imagine uma fonte vibrando na superfície de um lago. Serão produzidas ondas circulares representadas por 

suas cristas no desenho a seguir. 

 
Agora imagine duas fontes (F1 e F2) produzindo ondas iguais. 

 

 
Os pontos indicados representam interferências construtivas e destrutivas. 
A fórmula que identifica a interferência é: 

 
onde o PF1 é a distância do ponto até a fonte F 1 e PF2 é a distância do ponto até a fonte F2. O valor n é um 

número inteiro (1, 2, 3...) e ⎣ é o comprimento de onda. Para saber a interferência no ponto deve-se descobrir 

se o n é par ou ímpar. Fontes em fase são fontes ligadas simultaneamente e em oposição de fase há um atraso 

entre elas, geralmente o exercício diz se estão ou não em fase. 

  
Fontes em fase Fontes em oposição 

de fase 
N par Int. Construtiva Int. Destrutiva 
N ímpar Int. Destrutiva Int. Construtiva 
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Polarização 
A onda é forçada a se propagar em um único plano. Só ocorre com ondas transversais. 
Pense em uma pessoa sacudindo uma corda presa em uma parede em um movimento circular. 

 
Agora imagine que há uma fresta entre a pessoa e a parede. Do lado da pessoa a corda ficará girando, mas 

do outro lado da fresta, a corda só poderá subir e descer. Assim será criada uma onda transversal que se 

propaga apenas na direção da fresta. 

 
O desenho a seguir ilustra uma onda que foi criada a partir de uma oscilação horizontal. Ao atravessar a fenda 

vertical, a onda é anula, pois não há movimento vertical. 

 
Obs.: Uma onda luminosa que atravessa um polarizador ficará com apenas uma direção de propagação. Se 

outro polarizador for colocado de maneira transversal ao primeiro, a onda luminosa não atravessará, ficando 

a região comum entre os polarizadores sem luz. 

 
Girando um dos polarizadores, a área comum escurece. 

 
Girando 90o não passa luz 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. A figura representa, nos instantes t = 0 s e t = 2,0 s, configurações de uma corda sob tensão constante, 

na qual se propaga um pulso cuja forma não varia.  

 
a) Qual a velocidade de propagação do pulso?  
b) Indique em uma figura a direção e o sentido das velocidades dos pontos materiais A e B da corda, 

no instante t = 0 s. 

2. Uma boia pode se deslocar livremente ao longo de uma haste vertical, fixada no fundo do mar. Na 

figura, a curva cheia representa uma onda no instante t = 0 s, e a curva tracejada, a mesma onda no 

instante t = 0,2 s. Com a passagem dessa onda, a boia oscila. 

 
Nessa situação, o menor valor possível da velocidade da onda e o correspondente período de oscilação 

da boia valem  

a) 2,5 m/s e 0,2 s.  

b) 5,0 m/s e 0,4 s.  

c) 0,5 m/s e 0,2 s.  

d) 5,0 m/s e 0,8 s.  

e) 2,5 m/s e 0,8 s. 

3. Dois pulsos, A e B, são produzidos em uma corda esticada que tem uma das extremidades fixada em 

uma parede, conforme mostra a figura a seguir. 

 
Depois de o pulso A ter sofrido reflexão no ponto da corda fixo na parede, ocorrerá interferência entre 

os dois pulsos. É CORRETO afirmar que a interferência entre esses dois pulsos é 
a) destrutiva e, em seguida, os pulsos seguirão juntos, no sentido do pulso de maior energia. 

b) destrutiva e, em seguida, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas amplitudes originais. 

c) construtiva e, em seguida, os pulsos seguirão juntos, no sentido do pulso de maior energia. 

d) construtiva e, em seguida, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas amplitudes originais. 

e) destrutiva e, em seguida, os pulsos deixarão de existir, devido à absorção de energia durante a 

interação. 
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4. A radiação ultravioleta (UV) é dividida, de acordo com três faixas de frequência, em UV-A, UV-B e UV-

C, conforme a figura. 

 
Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UV-B, uma pessoa analisou os 

espectros de absorção da radiação UV de cinco filtros solares: 

 
O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o  

a) V 

b) IV 

c) III 

d) II 

e) I 

5. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio 

homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a Região 

Amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir 

ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de 

ondas planas entre o litoral do Brasil e a Região Amazônica é possível por meio da  
a) reflexão.  
b) refração.  
c) difração. 
d) polarização. 
e) interferência. 

6. A figura mostra, em certo instante, três pequenos barcos A, B e C em alto mar, submetidos à ação de 

uma onda suave, praticamente harmônica, que se propaga da esquerda para a direita; observe que o 

barco B está no ponto mais baixo da onda 

 
Considerando que os barcos têm apenas movimento vertical devido à passagem da onda, indique para 

cada barco se sua velocidade vertical é nula, se tem sentido para cima, ou se tem sentido para baixo, 

no instante considerado. 
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7. A figura mostra uma onda transversal periódica, que se propaga com velocidade V 1 = 12 m/s em uma 

corda AB cuja densidade linear é µ1. Esta corda está ligada a outra BC cuja densidade linear é µ2; sendo 

a velocidade de propagação da onda V2 = 8 m/s. 

 
Calcule:  

a) o comprimento da onda quando se propaga na corda BC;  

b) a frequência da onda. 

8. Um garoto que passeia de carro com seu pai pela cidade, ao ouvir rádio, percebe que a sua estação 

de rádio preferida, a 94,9 FM, que opera na banda de frequência de mega-hertz, tem seu sinal de 

transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata, de mesma frequência, que interfere no 

sinal da emissora do centro em algumas regiões da cidade.  
Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal da rádio do centro devido à  
a) atenuação promovida pelo ar nas radiações emitidas.  

b) maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro.  

c) diferença de intensidade entre as fontes emissoras de onda.  

d) maior potência de transmissão das ondas da emissora pirata.  

e) semelhança dos comprimentos de onda das radiações emitidas. 

9. O esquema representa um pulso que se propaga numa mola de extremidades fixas. A seta indica o 

sentido de propagação. 

 
Entre os esquemas a seguir, o que corresponde ao pulso refletido é 

a)  c)  e)  

b)  d)   

 

10. A figura mostra duas fotografias de um mesmo pulso que se propaga em uma corda de 15 m de 

comprimento e densidade uniforme, tensionada ao longo da direção x. As fotografias foram tiradas em 

dois instantes de tempo, separados de 1,5 segundo. Durante esse intervalo de tempo, o pulso sofreu 

uma reflexão na extremidade da corda que está fixa na parede P. 

 
Observando as fotografias, verificamos que a velocidade de propagação do pulso na corda, suposta 

constante, é  

a) 4 m/s.  

b) 6 m/s.  

c) 8 m/s. 

d) 10 m/s. 

e) 12 m/s. 
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11. Uma onda sonora de 170 Hz se propaga no sentido norte-sul, com uma velocidade de 340 m/s. Nessa 

mesma região de propagação, há uma onda eletromagnética com comprimento de onda 2.106 µm 

viajando em sentido contrário. Assim, é correto afirmar que as duas ondas têm 

a) mesmo comprimento de onda, e pode haver interferência construtiva. 

b) mesmo comprimento de onda, e pode haver interferência destrutiva. 

c) mesmo comprimento de onda, e não pode haver interferência. 

d) diferentes comprimentos de onda, e não pode haver interferência. 

12. Terremotos, ou sismos, são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra, 

causados por choques subterrâneos de placas rochosas da crosta terrestre. Esses choques liberam uma 

grande quantidade de energia, a qual se propaga pela Terra, em todas as direções, por meio de ondas 

elásticas.  
Diversos tipos de ondas elásticas são produzidos quando ocorre um terremoto. Os tipos mais 

importantes são: 
• Ondas P (ou primárias)  movimentam as partículas do solo, comprimindo-as e dilatando-as. A 

direção do movimento das partículas é paralela à direção de propagação da onda;  

• Ondas S (ou secundárias)  movimentam as partículas do solo perpendicularmente à direção da 

propagação da onda.  

A figura a seguir mostra como varia a velocidade das ondas em função da profundidade. 

 
Com base na análise do texto e da figura, podemos concluir que  
a) as ondas s são sempre mais rápidas que as ondas p.  
b) as ondas s são longitudinais.  
c) as ondas p são transversais.  
d) as ondas p, à medida que se propagam, possuem sempre velocidades crescentes.  
e) as ondas s e p sofrem refração no interior do planeta terra. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Duas fontes harmônicas simples produzem pulsos transversais em cada uma das extremidades de um 

fio de comprimento 125 cm, homogêneo e de seção constante, de massa igual a 200 g e que está 

tracionado com uma força de 64 N. Uma das fontes produz seu pulso t segundos após o pulso 

produzido pela outra fonte. Considerando que o primeiro encontro desses pulsos se dá a 25 cm de 

uma das extremidades dessa corda, determine, em milissegundos, o valor de t. 

 

a) 37,5 

b) 75,0 

c) 375,0 

d) 750,0 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1.  

a) 10 cm/s  

A distância entre duas cristas na figura é de 20 cm, ou seja, este é o comprimento de onda λ. 

O período T é de 2s. 

A velocidade de propagação v da onda será dada por: 

V = λ/T = 20/2 = 10 cm/s = 0,1 m/s 

 

b) Observe a figura a seguir:  

2. e 

Observa-se pelo esquema que a onda percorre uma distância de 0,5 m durante um intervalo de tempo 

comprimento num tempo t = 0,2s, para percorrer o tempo total, teremos T = 4 .0,2 = 0,8s. 

3. b 

Como o pulso A retornará invertido (extremidade fixa) ao se superpuserem os dois pulsos sofrerão 

interferência destrutiva e em seguida, cada pulso seguirá se caminho mantendo suas características 

originais. 

4. b 

 
5. a 

 
6. VA: vertical para cima e VB nulo e Vc vertical para baixo 

7.  

a) 𝑓 =
𝑣1

𝜆1
=

12

0,015
= 800𝐻𝑧 →  𝜆2 =

𝑣2

𝑓
=

8

800
= 0,01𝑚 = 1𝑐𝑚  

b) 800 Hz, como visto em cima. 

8. e 

9. a 

Como a extremidade é fixa, há inversão de fase. 

10. e 

Vemos que a frente do pulso, no intervalo de 1,5 s, percorreu as posições de 9 a 15 m (6 m), sofrendo 

reflexão. Depois, retornou da posição 15 m até a de 3 m (12 m). Portanto, ∆x = 12 + 6 = 18 m. 

V = ∆x / ∆t = 18/1,5 = 12 m/s  

11. c 
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12. e 

Quando o meio, ou condições do meio são alteradas na propagação de alguma onda, sua velocidade 

muda, caracterizando a ocorrência de refração. 

 

Questão Contexto 
a 
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Ondas: estacionárias e acústica 
24 

out 
 

RESUMO 
 

 

Acústica 

• Reflexão: Reforço, reverberação e eco. 

• Batimento: sons de frequências próximas. 

• Ressonância: sons de frequências iguais provocando aumento de amplitude. 

• Timbre: permite diferenciar sons de frequências iguais. Timbre é o "desenho" da onda. 

• Altura: relaciona-se com a frequência. (som alto = som agudo; som baixo= som grave) 

• Intensidade: relaciona-se com a amplitude da onda. Razão entre potência e área. 

• Unidade: W/m2. 

• Obs.: a unidade mais usada para intensidade sonora é o decibel que corresponde a uma escala 

logarítmica. 

• Efeito Doppler: mudança de frequência (frequência aparente) causada pelo movimento da fonte ou do 

observador da onda. 
 

Ondas estacionárias 

Ondas em corda de comprimento L 

 
Na figura anterior pode-se deduzir uma fórmula para cálculo do comprimento de onda (⎣) em função do 

comprimento da corda(L): 

, 
onde n é o número do harmônico 
Dica: Não é preciso decorar a fórmula se você perceber que o número do harmônico representa o número 

de "quibes" (metade do comprimento de onda) do desenho. 

 
Ondas estacionárias em tubos 

• aberto: forma ventre 

• fechado: forma nó 
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A fórmula é a mesma da onda estacionária em corda (e o raciocínio dos harmônicos também). 
O tubo que é fechado em uma extremidade e aberto na outra possui apenas os harmônicos ímpares. 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Uma corda de um violão emite uma frequência fundamental de 440,0 Hz ao vibrar livremente, quando 

tocada na região da boca, como mostra a figura 1.  Pressiona-se então a corda, a L/3 de distância da 

pestana, como mostra a figura 2.   

 
A frequência fundamental emitida pela corda pressionada, quando tocada na região da boca, será de  
a) 660,0 Hz.  
b) 146,6 Hz.  
c) 880,0 Hz.  
d) 293,3 Hz. 

2. Dois tubos sonoros de mesmo comprimento se diferem pela seguinte característica: o primeiro é 

aberto nas duas extremidades e o segundo é fechado em uma das extremidades. Considerando que a 

temperatura ambiente seja de 20 C e a velocidade do som igual a 344 m/s, assinale a alternativa que 

representa a razão entre a frequência fundamental do primeiro tubo e a do segundo tubo.  
a) 2,0  
b) 1,0  
c) 8,0  
d) 0,50  
e) 0,25 

3. Ondas sonoras emitidas no ar por dois instrumentos musicais distintos, I e II, têm suas amplitudes 

representadas em função do tempo pelos gráficos abaixo. A propriedade que permite distinguir o som 

dos dois instrumentos é: 

 
a) o comprimento de onda  
b) a amplitude  
c) o timbre  
d) a velocidade de propagação  
e) a frequência 
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4. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos 

após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas 

localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em 

detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e 

nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas 

mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que 

uma mariposa se afasta, em movimento retilíneo e uniforme, de um morcego em repouso.  
A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um 

morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos?  
a) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida diminuída.  
b) Intensidade aumentada, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida diminuída.  
c) Intensidade diminuída, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida aumentada.  
d) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada.  
e) Intensidade aumentada, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada. 

5. Ao tocar um violão, um músico produz ondas nas cordas desse instrumento. Em consequência, são 

produzidas ondas sonoras que se propagam no ar. Comparando-se uma onda produzida em uma das 

cordas do violão com a onda sonora correspondente, é CORRETO afirmar que as duas têm:  
a) a mesma amplitude.  
b) a mesma frequência.  
c) a mesma velocidade de propagação.  
d) o mesmo comprimento de onda.  

6. Uma corda de violão é posta a vibrar e são obtidos sucessivamente os dois estados estacionários 

ilustrados nas figuras a seguir: 

 
Calcule a razão f1/f2 entre a frequência f1 do estado estacionário 1 e a frequência f2 do estado estacionário 

2. 

7. Uma proveta graduada tem 40,0 cm de altura e está com água no nível de 10,0 cm de altura. Um 

diapasão de frequência 855 Hz vibrando próximo à extremidade aberta da proveta indica ressonância. 

Uma onda sonora estacionária possível é representada na figura a seguir. A velocidade do som, nessas 

condições, é, em m/s, 

 
a) 326.  
b) 334.  
c) 342. 
d) 350. 
e) 358. 
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8. O canal que vai do tímpano à entrada do ouvido pode ser considerado como um tubo cilíndrico de 2,5 

cm de comprimento, fechado numa extremidade e aberto na outra. 

 
Considere a velocidade do som no ar igual a 340 m/s. Calcule a frequência fundamental de vibração 

da coluna de ar contida nesse canal. 

9. Mariana estava na praia e observava um navio a grande distância. Notou que, do navio, um grande tubo 

cilíndrico vertical, de 6,0m de comprimento, expeliu certos vapores e, depois de 4,0s, ouviu o som 

emitido por ele. Considere que a velocidade de propagação do som no ar dentro do tubo e fora dele 

seja igual a 340m/s. 

 
a) Determine a distância entre o navio e Mariana. 
b) Considerando que o tubo que emitiu o apito do navio seja aberto nas duas extremidades, e que a 

figura a seguir represente as ondas estacionárias que se estabelecem dentro dele quando o som 

do apito e emitido, determine, em hertz, a frequência do apito. 
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10. A Figura 1 apresenta o gráfico da intensidade, em decibéis (dB), da onda sonora emitida por um alto-

falante, que está em repouso, e medida por um microfone em função da frequência da onda para 

diferentes distâncias: 3 mm, 25 mm, 51 mm e 60 mm. A Figura 2 apresenta um diagrama com a indicação 

das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado neste 

experimento. 

 
Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, como a intensidade sonora percebida é 

afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante?  
a) Aumenta na faixa das frequências médias.  
b) Diminui na faixa das frequências agudas.  
c) Diminui na faixa das frequências graves.  
d) Aumenta na faixa das frequências médias altas.  
e) Aumenta na faixa das frequências médias baixas. 

11. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da 

seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, 

retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada 

grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa 

refratária do forno, observou-se que havia três pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a 

travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. 

 
De acordo com a figura, que posições correspondem a dois pontos consecutivos da manteiga 

derretida?  
a) I e III  
b) I e V  
c) II e III  
d) II e IV  
e) II e V 
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12. Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador O, em repouso. 

A sirene emite um som de frequência constante fA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido 

pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, 

a frequência da onda sonora detectada em função do tempo fo(t), antes e depois da passagem da 

ambulância por ele. 

 
Qual esboço gráfico representa a frequência fo(t) detectada pelo observador? 

a)  c)  e)  

 

b)  d)   

13. O gráfico a seguir apresenta a variação de pressão em função do tempo para o som produzido, no ar, 

por dois instrumentos musicais. 

 
Está correto afirmar que os dois sons 

a) correspondem a notas musicais diferentes. 
b) possuem amplitudes diferentes. 
c) possuem frequências diferentes. 
d) possuem velocidades diferentes. 
e) possuem timbres diferentes. 

14. Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o 

dicionário de acordes de Almir Chediak e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo 

o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui ouvido absoluto. O 

ouvido absoluto é uma característica perceptual de Poucos indivíduos capazes de identificar notas 

isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia.  
LENT, R. O cérebro do meu professor de acordeão. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 15 ago. 2012 

(adaptado).  
No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é 

a  
a) frequência.  
b) intensidade.  
c) forma da onda.  
d) amplitude da onda.  
e) velocidade de propagação. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

A difração da luz só é nitidamente perceptível quando ocasionada por objetos pequeninos, com 

dimensões inferiores ao milésimo de milímetro. Por outro lado, diante de obstáculos macroscópicos, 

como uma casa ou seus móveis, a luz não apresenta difração, enquanto que o som se difrata com 

nitidez. A velocidade de propagação do som no ar é de cerca de 340m/s e o intervalo de frequências 

audíveis vai de 20Hz até 20.000Hz.  

Calcule o intervalo dos comprimentos de ondas audíveis e com esse resultado explique por que há 

difração do som diante de objetos macroscópicos. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. c 

chama-se timbre a característica sonora que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram 

produzidos por fontes sonoras conhecidas e que também nos permite diferenciá-las. 

4. a 

 
5. b 

O enunciado descreve um exemplo de refração, em que há mudança na direção de uma onda ao 

atravessar a fronteira entre dois meios com diferentes índices de refração. A refração modifica a 

velocidade de propagação e o comprimento de onda, mantendo uma proporção direta. A constante de 

proporcionalidade é a frequência, que não se altera. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frequência
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6. Basta lançarmos mão da expressão que indica a frequência f de uma onda estacionária em seu 

determinado harmônico, ou seja, 

 

 

 

7. c 

A proveta equivale a um tubo sonoro fechado, cujo comprimento é L = 40 – 10 = 30 cm = 0,3 m. A onda 

representada na figura correspondo ao 3º harmônico e como a proveta está em ressonância com o 

diapasão, concluímos que f3 = 855 Hz. 

Só que f3 = 3v/4L 

Então, 

 

v = f3.4L/3 = 855.4.0.3/3 = 342 m/s 

8. O tubo sonoro é fechado, então: 

L = λ/4 

0,025 = λ/4 → λ = 0,1 m 

Aplicando a equação fundamental da ondulatória, temos que: 

V = λf → 340 = 0,1.f → f = 3400 Hz 

 

9.  

a) S = vt = 340.4 = 1360 m 

b) 𝑓 =
𝑛𝑣

2𝐿
=

3.340

2.6
= 85 𝐻𝑧 

10. c 

Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, observamos que, para a faixa das frequências 

da distância do microfone ao alto-falante. 

11. a 

 
12. d 

 
13. e 

chama-se timbre a característica sonora que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram 

produzidos por fontes sonoras conhecidas e que também nos permite diferenciá-las. 

14. a 

 

 

Questão Contexto 

 
𝑣 = 𝜆𝑓 

𝜆 =
340

20
= 17 𝑚 

𝜆′ =
340

20000
= 0,017 𝑚 = 1,7 𝑐𝑚 

A difração ocorre quando o comprimento de onda tem a mesma ordem de grandeza do comprimento 

do obstáculo. 
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Hidrografia: rios voadores, consumo e conflitos 
22 

out 
 

RESUMO   
 

 

A água é uma substância imprescindível para a sobrevivência dos seres vivos. Sabemos que o Brasil possui 

abundancia de rios, e é importante destacar que a água é entendida como um recurso natural. Isso quer dizer 

que existem uma multiplicidade de intenções de uso para ela. São os usos múltiplos da água: 

 

Nos últimos 20 anos, a oferta de água limpa disponível por 

habitante diminuiu cerca de 40% no mundo. A questão 

primordial é a qualidade de água que está em jogo no ciclo. O 

uso da água na agricultura por exemplo, deverá aumentar nos 

próximos anos, e é possível que em 20 anos ocorra uma crise 

relacionada a disponibilidade de água. Atualmente, estima-se 

que 50% da população brasileira não tenha acesso a água 

tratada. O Brasil possui 12% da água doce disponível no 

mundo, sendo 9,6% na região amazônica e 2,4% no restante 

do país que atende 95% da população.  

  Os usos múltiplos dos recursos hídricos impõem conflitos. 

Podemos perceber olhando para a lista acima que cada um 

desses usos tem um nível diferenciado de exigência em 

relação a qualidade e a quantidade de água. Por exemplo, a água utilizada para transportes não precisa estar 

limpa, mas precisa estar em quantidade suficiente para que a navegação ocorra sem atolamento. Já o 

abastecimento humano ou a pesca por exemplo exigem um nível melhor em relação a qualidade da água. 

Além disso, um uso que ocorre a montante do rio, ou seja, mais perto da nascente, pode acarretar 

consequências a jusante, ou seja, mais perto da foz. 

 

 
 Apesar da água se renovar através do chamado ciclo hidrológico, vem se tornando escassa, pois ocorre um 

desequilíbrio entre a demanda de uso da água e a oferta de disponibilidade do recurso. Esse desiquilíbrio 

ocorre pela diversidade de demandas de uso e também pela poluição hídrica, e é denominado estresse 

hídrico.  

A contaminação hídrica que envolve diversos processos produtivos aumentam a pressão sobre o recurso. O 

próprio uso para saneamento por exemplo, requer um tratamento adequado para devolução dessa água ao 

ambiente natural, o que nem sempre acontece adequadamente. A poluição hídrica por agrotóxicos que 

ocorre de maneira dispersa, o que dificulta o mapeamento e tratamento do problema. Outro exemplo bem 

atual é os EUA que estão investindo no xisto para diminuir sua dependência do petróleo. A abertura de um 

poço de xisto exige em média entre 11 e 30 milhões de litros de água, além da contaminação da água pela 

mistura com produtos químicos. Assim, existe a água invisível, que é demandada na produção cotidiana, a 

água que a gente não vê.  

➢ Abastecimento humano 

➢ Consumo industrial 

➢ Irrigação 

➢ Recreação e turismo 

➢ Dessedentação de animais       

➢ Geração de energia elétrica 

➢ Transporte 

➢ Diluição de despejos  

➢ Preservação da fauna e flora  

➢ Pesca 

➢ Saneamento básico 
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Assim, a qualidade da água e a contaminação contam mais para o desbalanço hídrico que estamos sofrendo 

do que a ausência dela propriamente dita. Compreendendo a água como um recurso, devemos entender 

que as questões ambientais são também questões sociais, uma vez que o acesso a renda é decisivo para o 

acesso à qualidade do ar e da água, sendo a crise hídrica uma realidade mais que atual para muitas populações 

no Brasil.  

 
O Brasil e as reservas hídricas 
O país possui aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo, dividida entre a Bacia do Rio Amazonas 

e os principais aquíferos brasileiros, como o Alter do Chão e o Guarani. Porém, a concentração populacional 

no litoral brasileiro e a maior disponibilidade de água na Região Norte fazem com que exista um desiquilíbrio 

entre a oferta e a demanda desse recurso, aumentando a pressão hídrica nas áreas de maior urbanização do 

país.  

Recentemente, algumas cidades brasileiras sofreram com a crise hídrica. São Paulo foi uma dessas cidades 

que, além de racionar a água, teve seu fornecimento afetado e diversos bairros ficaram sem esse recurso por 

vários dias. Entre as razões para essa crise na cidade de São Paulo, podem-se citar: 
 Desmatamento na Amazônia. 

 Crescimento urbano-industrial. 

 Ineficiência de gestão e planejamento. 

 

A gestão do uso da água 
No Brasil, o setor agrícola consome 72% da água captada no país apenas para irrigação, 11% é para uso animal 

e 7% para uso industrial. O consumo humano de água (urbano e rural) totaliza o valor de 10%. Conhecer esses 

valores é importante para qualquer planejamento. A gestão deve garantir o uso múltiplo dos recursos 

hídricos.  

Conceitos importantes no estudo da hidrografia: 
 Bacia hidrográfica: as bacias hidrográficas são áreas da superfície terrestre delimitadas por divisores de 

água que escoam materiais como sedimentos e água para um mesmo ponto de saída. 

 Água virtual: quantificação do volume de água gasto na produção de um bem ou serviço até chegar ao 

consumidor.  

 Pegada hídrica: volume de água usado direta e indiretamente por um produto, pessoa ou empresa e seu 

impacto no meio ambiente.  

 
Rios voadores  
A floresta amazônica é a maior floresta tropical que restou no mundo. É uma floresta bem densa, com arvores 

enormes e é de formação bem antiga. Essas enormes árvores estão conectadas com o aquífero álter do chão. 

Ela funciona como uma bomba biótica de umidade que é capaz de sugar água do ar do oceano atlântico e 

faz circular umidade por toda a América do Sul, causando chuvas em regiões distantes. Até 2013 o Brasil já 
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perdeu 763 mil km² da área original da floresta, o que equivale a três estados de São Paulo.  A cada dia, a 

floresta da bacia amazônica consegue transpirar 20 bilhões de toneladas de água, o que equivale a 20 trilhões 

de litros. É mais do que o rio amazonas despeja diariamente no oceano atlântico, 17 bilhões de toneladas de 

água por dia. Essa evapotranspiração alimenta as nuvens e, com a ajuda das correntes de ventos levam 

umidade Brasil a fora. O desmatamento, portanto, altera os padrões de pressão e pode causar o declínio dos 

ventos de umidade que vem do oceano para o continente. Desta forma, desmatar a Amazônia é gerar a seca.  
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Considere o mapa das bacias hidrográficas brasileiras e analise o gráfico das condições hídricas de uma 

dessas bacias. 

 
* Situação atual da bacia hidrográfica X, avaliada a partir das condições hídricas 

(demanda/disponibilidade) apresentadas por cada trecho da malha fluvial. 
Disponível em: <http://conjuntura.ana.gov.br>. Adaptado. 

Considerando conhecimentos sobre a situação atual de uso, ocupação demográfica, disponibilidade 

hídrica e degradação das bacias hidrográficas brasileiras, é correto afirmar que a bacia X se refere à 

a) bacia do Paraguai. 

b) bacia Amazônica. 

c) bacia Tocantins-Araguaia. 

d) bacia Atlântico Nordeste Oriental. 

e) bacia do Uruguai. 

2. O artigo 1° da Lei Federal n° 9.433/1997 (Lei das Águas) estabelece, entre outros, os seguintes 

fundamentos: 

I. a água é um bem de domínio público; 

II. a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III. em situações de escassez, os usos prioritários dos recursos hídricos são o consumo humano e a 

dessedentação de animais; 

IV. a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 

Considere que um rio nasça em uma fazenda cuja única atividade produtiva seja a lavoura irrigada de 

milho e que a companhia de águas do município em que se encontra a fazenda colete água desse rio 

para abastecer a cidade. Considere, ainda, que, durante uma estiagem, o volume de água do rio tenha 

chegado ao nível crítico, tornando-se insuficiente para garantir o consumo humano e a atividade 

agrícola mencionada. 

Nessa situação, qual das medidas abaixo estaria de acordo com o artigo 1° da Lei das Águas? 

a) Manter a irrigação da lavoura, pois a água do rio pertence ao dono da fazenda. 

b) Interromper a irrigação da lavoura, para se garantir o abastecimento de água para consumo 

humano. 

c) Manter o fornecimento de água apenas para aqueles que pagam mais, já que a água é bem dotado 

de valor econômico. 

d) Manter o fornecimento de água tanto para a lavoura quanto para o consumo humano, até o 

esgotamento do rio. 

e) Interromper o fornecimento de água para a lavoura e para o consumo humano, a fim de que a 

água seja transferida para outros rios. 



 

 
G

e
o

. 

3. A escassez de recursos hídricos pode ser vista como resultado de um conjunto de fatores naturais e 

humanos que variam em cada região. No caso da região Sudeste, em especial da região metropolitana 

de São Paulo, entre os fatores humanos que contribuem diretamente para a restrição da 

disponibilidade de água estão: 

a) a transposição de bacias hidrográficas e o grande consumo agrícola de recursos hídricos. 

b) a intensa poluição de rios e lençóis freáticos e o grande consumo urbano e industrial de recursos 

hídricos. 

c) o grande consumo urbano e agrícola de recursos hídricos e a inexistência de infraestruturas de 

captação, tratamento e distribuição de água. 

d) a preservação de vastas extensões de floresta nativa e a transposição de bacias hidrográficas. 

e) a inexistência de infraestruturas de captação, tratamento e distribuição de água e a intensa 

poluição de rios e lençóis freáticos. 

4. O ganhador do Prêmio Nobel, Philip Fearnside, já alertava em estudos de 2004 que, como 

consequência do desmatamento em grande escala, menos água da Amazônia seria transportada pelos 

ventos para o Sudeste durante a temporada de chuvas, o que reduziria a água das chuvas de verão nos 

reservatórios de São Paulo. 
SERVA, L. Para ganhador do Prêmio Nobel, cheias no Norte e seca no Sudeste estão conectadas. Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 10 nov. 2014. 

O fator apresentado no texto para o agravamento da seca no Sudeste está identificado no(a) 

a) redirecionamento dos ventos alísios 

b) redução do volume dos rios voadores. 

c) deslocamento das massas de ar polares. 

d) retenção da umidade na Cordilheira dos Andes. 

e) alteração no gradiente de pressão entre as áreas. 

5. A voadeira, canoa de alumínio com motor de popa usada como meio de transporte fluvial pelos 

ribeirinhos da Amazônia, ganhou uma versão movida a energia solar em vez de combustível. 
BRASIL, K. Voadeira movida a energia solar é opção para o transporte fluvial na Amazônia. Folha de S. Paulo, 12 maio 2012. 

No texto, está descrita uma situação de mudança na tecnologia do transporte fluvial na Amazônia. 

Configura-se como uma consequência ambiental derivada da mudança apresentada a redução 

a) da área de mata ciliar. 

b) da erosão dos solos aluviais. 

c) de descargas elétricas nas águas. 

d) do assoreamento dos cursos fluviais. 

e) da emissão de poluentes atmosféricos. 

6.   

 
A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o 

processo de 

a) erosão laminar. 

b) intemperismo físico. 

c) enchente nas cidades. 

d) compactação do solo. 

e) recarga dos aquíferos. 
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7. A renaturalização de rios e córregos é, há muito tempo, uma realidade na Europa, no Japão, na Coreia 

do Sul, nos Estados Unidos e em outros países. No Brasil ainda são muito tímidas as iniciativas, mas 

algumas poucas cidades estão adotando essa importante prática. 
Disponível em: <http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2012 (adaptado). 

A legislação brasileira avançou ao estabelecer como unidade territorial para a gestão desse recurso  

a) os biomas.  

b) as reservas ecológicas.  

c) as unidades do relevo.  

d) as bacias hidrográficas.  

e) as áreas de preservação ambiental. 

8.   

 
A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe: 

a) impedir a perfuração de poços. 

b) coibir o uso pelo setor residencial. 

c) substituir as leis ambientais vigentes. 

d) reduzir o contingente populacional na área. 

e) introduzir a gestão participativa entre os municípios. 

9. A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, 

lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os 

agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição 

crescente por água. 
MARAFON, G. J. et al. O desencanto da terra: produção de alimentos, ambiente e sociedade. Rio de Janeiro: Garamond, 

2011. 

No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais como 

a) redução do custo de produção. 

b) agravamento da poluição hídrica. 

c) compactação do material do solo. 

d) aceleração da fertilização natural. 

e) redirecionamento dos cursos fluviais. 

10. As modificações naturais e artificiais na cobertura vegetal das bacias hidrográficas influenciam o seu 

comportamento hidrológico. A alteração da superfície da bacia tem impactos significativos sobre o 

escoamento. Esse impacto normalmente é caracterizado quanto ao efeito que provoca no 

comportamento das enchentes, nas vazões mínimas e na vazão média. 
TUCCI, C.E.M.; CLARKE, R.T. Impacto das mudanças da cobertura vegetal no escoamento: erosão. Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos. V. 2, n°. 1 jan./jun. 1997 (fragmento). 

Ao analisar três rios com coberturas vegetais distintas ― agrícola, floresta regenerada e floresta natural 

― de uma mesma bacia hidrográfica, após uma mesma precipitação, conclui-se que a vegetação é 

fundamental no comportamento da vazão dos rios, uma vez que a 

a) cobertura mais densa no ambiente agrícola proporciona o menor pico de vazão. 

b) cobertura mais espaçada na floresta natural ocasiona o maior pico de vazão. 

c) floresta regenerada, por possuir mais densidade de biomassa, possui o menor pico de vazão. 

d) vegetação agrícola proporciona o mais demorado e o segundo maior pico de vazão. 

e) vegetação de floresta natural possui o menor pico de vazão. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
 

1. d 

A Bacia do Atlântico Nordeste Oriental é caracterizada por menor disponibilidade hídrica, em razão da 

alta demanda de abastecimento de água nas capitais da região, além do menor índice de pluviosidade 

nas nascentes dos seus rios, que se localizam em clima semiárido. 

2. b 

Segundo a lei, o uso da água deve ser prioritário para o consumo humano e a dessedentação de animais. 

Mesmo considerando-se o direito de propriedade privada, a irrigação deve ser interrompida, em caso de 

escassez de água. 

3. b 

Entre os fatores humanos que contribuem diretamente para a restrição da disponibilidade de água, estão: 

a grande demanda para atender a crescente população de uma metrópole, o consumo do setor 

produtivo e a degradação dos recursos hídricos por meio da contaminação, poluição ou redução da 

infiltração, decorrente da extensa cobertura asfáltica.  

4. b 

A questão aponta a conexão existente entre a taxa de evapotranspiração, realizada pela floresta, na 

Amazônia e a ocorrência de chuvas no Sudeste, que com o processo de desmatamento deixaria de 

ocorrer. Esse processo pode ser caracterizado como redução do volume dos rios voadores, ar úmido 

que viaja da Amazônia para todo o Brasil. 

5. e 

As canoas com motor queimam combustível para funcionar, assim liberam gases poluentes. A proposta 

do texto de substituir um motor que seria movido pela energia solar anula a necessidade de queima de 

combustível e de emissão de poluentes para a atmosfera. 
6. e 

A vegetação é um importante elemento no processo de infiltração da água. Suas raízes ajudam na 

percolação da água pelo solo, além das copas das árvores reterem uma quantidade de água que 

posteriormente pode escoar e infiltra no solo. Nesse sentido, conforme fica evidente na tabela, o 

percentual de chuvas retido em uma bacia natural ou florestal é maior e com isso, a única opção que 

falava de um processo que se favorecia da maior infiltração era a da recarga do aquífero. 

7. d 

A importância de considerar as bacias hidrográficas como unidades de gestão territorial é que considera 

a gestão integrada, uma vez que os usos a montante influenciam diretamente os usos a jusante, e a bacia 

pode estar em mais de um estado ou município, demandando a integração da gestão e planejamento.  

8. e 

Nesta questão a água é trata enquanto um recurso estratégico disponível em uma formação que 

armazena água subterrânea, o aquífero Alter do Chão que se estende por diversos estados da região 

norte do Brasil e por sua vez por vários municípios. A questão indaga qual a estratégia mais adequada 

para que este recurso seja preservado. Neste sentido, uma gestão participativa entre os municípios pelos 

quais o aquífero passa é a alternativa mais adequada. 

9. e 

Pelo elevado volume de água utilizado pela agricultura no Brasil muitas vezes as águas fluviais e dos 

lençóis freáticos utilizadas para a irrigação nem sempre são suficiente. A consequência disso é que os 

agricultores em busca de mais volumes de acabam interferindo diretamente nos cursos dos rios 

acarretando problemas socioambientais como erosão e sedimentação nos cursos fluviais. 

10. e 

Podemos definir pico de vazão como quantidade de água que passa por um determinado rio num período 
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de tempo. Com esse conceito é possível aplicar isso na relação com a vegetação, visto que no local que 

possui a floresta nativa a água tende a infiltrar-se mais i para o subsolo, diminuindo consequentemente o 

pico de vazão. 
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RESUMO 
 

 

A água é uma substância imprescindível para a sobrevivência dos seres vivos. Um recurso natural que não é 

inesgotável. Quando estudamos essa questão, uma pergunta muito comum é: a água pode acabar? Essa 

dúvida surge, pois, de toda a água no mundo, apenas 3% é agua doce, enquanto os 97% restantes estão nos 

oceanos e, devido à salinidade, não estão disponíveis para o consumo.  

 

A dessalinização, processo físico-químico de remoção de sais da água, pode ser uma saída para essa questão, 

porém, apresenta um elevado custo econômico e energético em seu processo, o que encarece a água e 

pode limitar mais ainda seu acesso. 

 

Apesar de água se renovar através do chamado ciclo hidrológico, vem se tornando escassa, pois ocorre um 

desequilíbrio entre a demanda (uso da água) e a oferta (disponibilidade de água). Esse desiquilíbrio é 

denominado estresse hídrico. 

 

O Brasil e as reservas hídricas 
O país possui aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo, dividida entre a Bacia do Rio Amazonas 

e os principais aquíferos brasileiros, como o Alter do Chão e o Guarani. Porém, a concentração populacional 

no litoral brasileiro e a maior disponibilidade de água na Região Norte fazem com que exista um desiquilíbrio 

entre a oferta e a demanda desse recurso, aumentando a pressão hídrica nas áreas de maior urbanização do 

país.  

 

Recentemente, algumas cidades brasileiras sofreram com a crise hídrica. São Paulo foi uma dessas cidades 

que, além de racionar a água, teve seu fornecimento afetado e diversos bairros ficaram sem esse recurso por 

vários dias. Entre as razões para essa crise na cidade de São Paulo, podem-se citar: 

 

• Desmatamento na Amazônia. 

• Crescimento urbano-industrial. 

• Falta de planejamento. 

  

A gestão do uso da água 
Ao redor do mundo, podem ser identificados os mais diversos usos para a água: recreação, navegação, uso 

agrícola, abastecimento doméstico, geração de energia, uso industrial, pesca e aquicultura, entre outros. 

Mapear e identificar esses usos é uma tarefa fundamental para um menor gasto desse recurso. 

No Brasil, o setor agrícola consome 72% da água captada no país apenas para irrigação, 11% é para uso animal 

e 7% para uso industrial. O consumo humano de água (urbano e rural) totaliza o valor de 10%. Conhecer esses 

valores é importante para qualquer planejamento. 

Conceitos importantes no estudo da hidrografia: 

 

• Bacia hidrográfica: corresponde a toda área de captação da água de um rio e seus afluentes.  

• Água virtual: quantificação do volume de água gasto na produção de um bem ou serviço até chegar ao 

consumidor.  

• Pegada hídrica: volume de água usado direta e indiretamente por um produto, pessoa ou empresa e 

seu impacto no meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
G

e
o

. 

EXERCÍCIOS  
 

1.  

 
EUA. Relatório da Academia Nacional de Ciências, 2008 (adaptado). 

Conforme a análise do documento cartográfico, a área de concentração das usinas de dessalinização 

é explicada pelo(a) 

a) pioneirismo tecnológico. 

b) condição hidropedológica. 

c) escassez de água potável. 

d) efeito das mudanças climáticas. 

e) busca da sustentabilidade ambiental. 

2. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país 

poderia ser motivada por: 

a) reduzida área de solos agricultáveis. 

b) ausência de reservas de águas subterrâneas. 

c) escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. 

d) falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. 

e) degradação dos mananciais e desperdício no consumo. 

3. A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. 

Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será 

drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas 

interferem no ciclo da água, alterando: 

a) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta. 

b) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. 

c) a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre. 

d) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. 

e) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. 
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4. Algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca. Mas, uma região de Minas 

Gerais está enfrentando a falta de água no campo tanto em tempo de chuva como na seca. As veredas 

estão secando no Norte e no noroeste mineiro. Ano após ano, elas vêm perdendo a capacidade de ser 

a caixa-  
VIEIRA, C. Degradação do solo causa perda de fontes de água de famílias de MG. Disponível em: http://g1.globo.com. 

Acesso em: 1 nov. 2014. 

As veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos de água no ambiente do 

Cerrado, pois 

a) colaboram para formação de vegetação xerófila. 

b) formam os leques aluviais nas planícies das bacias. 

c) fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia. 

d) contribuem para o aprofundamento dos talvegues à jusante. 

e) constituem um sistema represador da água na chapada. 

5.  

 
Disponível em: <http://sys2.sbgf.org.br>. Acesso em: 13 maio 2013 (adaptado). 

A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe 

a) impedir a perfuração de poços. 

b) coibir o uso pelo setor residencial. 

c) substituir as leis ambientais vigentes. 

d) reduzir o contingente populacional na área. 

e) introduzir a gestão participativa entre os municípios. 

6. O uso intenso das águas subterrâneas sem planejamento tem causado sérios prejuízos à sociedade, ao 

usuário e ao meio ambiente. Em várias partes do mundo, percebe-se que a exploração de forma 

incorreta tem levado a perdas do próprio aquífero. 
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009 (adaptado). 

No texto, apontam-se dificuldades associadas ao uso de um importante recurso natural. Um problema 

derivado de sua utilização e uma respectiva causa para sua ocorrência são: 

a) Contaminação do aquífero  Contenção imprópria do ingresso direto de água superficial. 

b) Intrusão salina  Extração reduzida da água doce do subsolo. 

c) Superexploração de poços  Construção ineficaz de captações subsuperficiais. 

d) Rebaixamento do nível da água  Bombeamento do poço equivalente à reposição natural. 

e) Encarecimento da exploração sustentável  Conservação da cobertura vegetal local. 
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7.  

 
Disponível em: <www.essentiaeditora.iff.edu.br>. Acesso em: 20 jun. 2012. 

Comparando o escoamento natural das águas de chuva com o escoamento em áreas urbanas, nota-se 

que a urbanização promove maior 

a) vazão hídrica nas estruturas artificiais construídas pelas atividades humanas. 

b) armazenagem subterrânea, uma vez que, nas áreas urbanizadas, o ciclo hidrológico é alterado 

pelas atividades antrópicas. 

c) evapotranspiração, pois, nas áreas urbanas, a diminuição da cobertura vegetal promove aumento 

no processo de transpiração. 

d) transferência de descarga subterrânea, pois, ao aumentar a impermeabilização, traz-se como 

consequência maior alimentação do lençol freático. 

e) infiltração, pois, ao aumentar a impermeabilização, estabelece-se uma relação diretamente 

proporcional desses elementos na composição do ciclo hidrológico. 

8. O Brasil tem um grande potencial em sua rede hidrográfica, por apresentar rios caudalosos, grande 

exorreica, de grande potencial hidráulico e outros. Observe o mapa das bacias hidrográficas brasileiras. 

 
MORAES, Paulo Roberto. Geografia geral e do Brasil. São Paulo: HARBRA, 2005. p. 128. (Adaptado) 

 

a) Amazônica, do Tocantins-Araguaia, do Nordeste. 

b) do São Francisco, do Nordeste, do Leste. 

c) Platina, do São Francisco, do Sul-Sudeste. 

d) do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do Leste. 

e) do Norte, Platina, do Leste. 
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9. Leia atentamente o texto a seguir: 

moderada ou severa, de água. Essa situação tem sido interpretada como resultante da falta física de 

água doce para o atendimento da demanda das populações da Terra. Entretanto, no plano geral, há 

água suficiente no mundo (...) para satisfazer as necessidades de todos. De fato, este cenário de 

escassez significa que, no ano 2025, apenas um terço da humanidade deverá dispor de dinheiro 

 
REBOUÇAS, Aldo. O ambiente brasileiro: 500 anos de exploração. ln: RIBEIRO, Wagner Costa. (Org.) Patrimônio Ambiental 

Brasileiro. São Paulo: Edusp, 2003. pg. 206. 

Considerando os argumentos do texto, é correto afirmar que: 

a) mais pobres. 

b) 

aprofundar. 

c) No cenário projetado pela ONU, a escassez de água tenderá a se agravar devido à continuidade 

do processo de urbanização. 

d) Fatores sociais e econômicos desempenham um papel importante no problema da escassez de 

água. 

e) A água é um recurso natural renovável, portanto, a escassez resulta apenas da distribuição desigual 

desse recurso pela superfície da Terra. 

10. Os aquíferos mais ameaçados do planeta 

explorando a água subterrânea em uma velocidade muito maior do que a capacidade desses aquíferos 

se recuperarem. Os números do estudo indicam que, para acompanhar o ritmo de exploração, os 

aquíferos precisariam ter área três vezes maior. O estudo estima que, atualmente, pelo menos 1,7 bilhão 

 
Bruno Calixto. Disponível em: <http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2012/08/12/os-aquiferos- mais-ameacados-

do-planeta/>,consultado em 1/09/2012. (texto adaptado). 

 

I. 

produzir os bens e serviços consumidos pelos seus habitantes. 

II. Entre as áreas que apresentam altos índices de escassez hídrica, estão: Oriente Médio, Índia e 

África. No Oriente Médio, o volume de água utilizado em irrigação no deserto triplicou, e os 

aquíferos da região podem se esgotar em menos de 50 anos. 

III. O Brasil e a Rússia representam áreas do planeta com baixa pressão hídrica. 

Tendo por base o tema central do texto e seus conhecimentos, analise as afirmações acima. Assinale a 

alternativa correta. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III está correta. 

d) Apenas I e II estão corretas. 

e) I, II e III estão corretas. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

o Brasil tem 12%. Um privilégio. Por isso é difícil entender porque entrou em crise o sistema de 

fornecimento de água na região mais próspera do país, o Sudeste. (...) Um exemplo é São Paulo. 

Nascida na confluência de vários rios, hoje sofre porque deixou a poluição tornar imprestáveis as fontes 

próximas. Sem reservatórios suficientes para enfrentar períodos de seca, hoje depende de obras 

emergenciais caras. Uma delas é buscar água a 83 km de distância, a um custo de R$ 2,2 bilhões.  
Adaptado de: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/08/com-12-da-reserva-de-agua-doce-do-mundo-brasil-

sofre-com-escassez.html 

A questão da água passa a ser um tema recorrente nos jornais. Há dois anos, São Paulo enfrentou uma 

crise hídrica que chamou atenção para o descaso da política pública com os recursos hídricos. Explique 

as razões para a crise hídrica em São Paulo, mesmo com o Brasil possuindo 12% de toda a água doce 

de superfície que existe no planeta. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. c 

As usinas foram instaladas nos países que apresentam maior dificuldade no abastecimento em 

decorrência de fatores socioeconômicos ou dominância de climas áridos e semiáridos. Portanto, a 

escassez natural da água potável é um fator que, somado à maior renda per capita, definiu a localização 

dessas usinas. 

2. e 

O Brasil é a maior reserva hidrológica do mundo, com grandes aquíferos e bacias hidrográficas. Nesse 

sentido, a degradação dos mananciais, isto é, a poluição por esgoto e agrotóxico, e o desperdício são os 

principais fatores que podem influenciar uma crise hídrica no Brasil. 

3. b 

A qualidade pode ser afetada pela poluição dos mananciais e aquíferos, o que, por sua vez, diminui a 

quantidade disponível para o consumo humano. Além do consumo virtual da água, que significa toda 

aquela água existente na cadeia produtiva e que não é tão evidente assim. 

4. e 

As veredas são conhecidas como c água do Cerrado. Ocorrem em solos hidromórficos e 

constituem áreas com afloramento/represamento de água e nascentes, contribuindo para a formação de 

importantes rios do Centro-Oeste. 

5. e 

A sustentabilidade defende o uso racional dos recursos naturais, garantindo sua existência para a geração 

futura. Assim, a gestão participativa entre os municípios localizados na área de recarga do aquífero é um 

passo importante para a preservação desse recurso. 

6. a 

Muitos aquíferos podem ter suas águas contaminadas devido à infiltração de poluentes pelo solo, 

principalmente agrotóxicos. A abertura incorreta de um poço pode ser vertente de contaminação pelo 

ingresso direto de água superficial contaminada. 

7. a 

A urbanização impede a infiltração da água, aumentando o escoamento superficial, que é direcionado 

para as tubulações, promovendo, assim, uma maior vazão hídrica nos sistemas de esgoto pluvial e rios 

urbanos. 

8. d 

As linhas passam por três importantes bacias brasileiras: do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do 

Leste. 

9. d 

Fatores sociais e econômicos estão entre as causas da escassez. Aumento do consumo devido ao 

crescimento da população, elevação do consumo devido à maior atividade econômica (produção 

industrial e agrícola), precariedade no saneamento básico e urbanização desordenada causando poluição 

de mananciais são exemplos comuns associados à escassez. 

10. e 

Todas as alternativas estão corretas. A pegada hídrica é calculada a partir da relação entre nível de 

consumo e habitantes do país, na mesma lógica da pegada ecológica. Oriente Médio, Índia e África estão 

entre as áreas que apresentam altos índices de escassez. Por fim, Brasil e Rússia possuem uma baixa 

pressão hídrica, isto é, possuem uma grande disponibilidade de água doce por habitante. 
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Questão Contexto 
 

A crise hídrica enfrentada por São Paulo é, antes de tudo, uma questão política e social. O sistema de 

abastecimento da cidade foi pensado no final da década de 1960 e não acompanhou o crescimento 

urbano-industrial dos últimos anos, que, sem igual planejamento, fez o coração econômico do país 

enfrentar problemas com a seca. O desmatamento na Amazônia também tem afetado a disponibilidade 

hídrica na região. Os rios voadores são responsáveis por boa parte da precipitação no Sudeste, porém, 

sua capacidade de atuação tem diminuído com a expansão do desmatamento na Amazônia. Outro ponto 

é que a maior parte da disponibilidade hídrica brasileira está localizada na Região Norte, o que dificulta 

o acesso, pois a maior parte da população está concentrada na Região Sudeste do país. 
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O Regime Militar  Do golpe aos anos 

de Chumbo 

22 

out 
 

RESUMO   
 

 

 A crise política se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros em 1961. O vice de Jânio - João Goulart 

- assumiu a presidência num clima político adverso. O governo de João Goulart (1961-1964) foi marcado por 

uma aproximação com os movimentos sociais: estudantes, organizações populares e trabalhadores 

ganharam espaço, causando a preocupação das classes conservadoras da sociedade da época, que temiam 

uma aproximação de João Goulart com os ideais socialistas, em pleno contexto de Guerra Fria.  

 O clima político se torna ainda mais radicalizado com a realização do Comício da Central, no Rio de 

Janeiro. Nele, João Goulart defendeu as Reformas de Base, plano através do qual promoveria profundas 

transformações na estrutura bancária, agrária e educacional do país. 

 As classes conservadoras (banqueiros, empresários, militares, classes médias e a Igreja Católica), 

aliadas aos partidos políticos de oposição como a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Social 

Democrático (PSD) organizaram uma manifestação contrária ao seu governo  A Marcha da Família com Deus 

pela Liberdade  onde o acusaram de estar planejando um golpe de esquerda. 

 É nesse contexto de crescimento das tensões sociais que os militares  com apoio de setores civis e 

do governo norte-americano  dão um golpe no dia 31 de março e assumem o poder, enquanto Jango se vê 

obrigado a deixar o cago e a refugiar-se no Uruguai.  

 

a eleição indireta para presidente, onde o Marechal de Exército 

Castelo Branco (1964-67) foi escolhido para governar através de Atos Institucionais. 

 O primeiro deles foi o Ato Institucional nº 1 (AI-1), que, entre outras medidas, legitimava o golpe e 

concedia maior poder ao presidente. A partir do AI-1, o chefe do Executivo teria condições de apresentar 

emendas constitucionais ao Congresso e aprová-las por maioria simples, suspender temporariamente os 

direitos políticos de qualquer cidadão por dez anos e decretar estado de sítio. 

 Ainda em 1964 foi decretado o AI-2 que suprimia as eleições diretas para presidente, concedia a 

Justiça militar competência para julgar civis que haviam cometido crimes contra a segurança nacional e 

instituía o bipartidarismo: a Aliança Renovadora Nacional (Arena) constituía o partido do governo e o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) posicionava-se como oposição e sofria sob a constante ameaça de 

cassação. 

 Em 1966, o AI-3 suprimia eleições diretas para governadores dos estados e prefeitos das capitais. 

Nesse mesmo ano o AI-4 foi editado, convocando deputados e senadores para eleger o novo presidente e 

elaborar uma nova Constituição. Aprovada em janeiro de 1967, a Carta legitimou o Estado autoritário  e 

manteve o Poder Legislativo subordinado ao Executivo. 

 Pouco antes de deixar o governo, Castello Branco decretou a Lei de Segurança Nacional, segundo a 

qual qualquer pessoa considerada desestabilizadora do regime instituído poderia ser alvo de severas 

punições. 

O escolhido para suceder a Castelo Branco foi Costa e Silva (1967-69), presidente da linha dura. O novo 

presidente, no entanto, teve que enfrentar a oposição dos setores civis ao regime insatisfeitos com a 

permanência dos militares no poder já por quatro anos. Em 1968 movimentos estouram por todo país, 

americana, hippies, os movimentos estudantis de Paris e a 

Primavera de Praga na Checoslováquia. Os próprios políticos que apoiaram e legitimaram o golpe 

começaram a vê-lo com outros olhos, pois suas garantias estavam limitadas. 

 É nesse contexto de crescimento da oposição ao regime  como movimentos emblemáticos como a 

Passeata dos 100 mil  que o AI-5 é editado. O estopim para edição do documento é considerado, além disso, 

o assassinato do estudante Édson Luiz Souto. 

 Assinado pelo presidente Arthur da Costa e Silva o AI-5 legitimava o fechamento do Congresso 

Nacional, das assembleias legislativas e das câmaras municipais. O ato permitia ao chefe do Executivo, no 

caso, o presidente, o poder de cassar os mandatos legislativos, executivos, federais, estaduais e municipais. 

Ou seja, concedida plenos poderes ao presidente que podia, ainda, suspender os direitos políticos dos 

cidadãos, demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares. 

 O texto indicava também plenos poderes para demitir e remover juízes, decretar estado de sítio sem 

restrições ao país, legislar por decreto e baixar outros atos institucionais completares. Por meio do texto, o 

governo retirou o direito a habeas corpus (liberdade provisória enquanto responde ao processo) aos 
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acusados de crimes contra a segurança nacional. Esses acusados passaram a ser julgados por tribunais 

militares sem direito a recorrer.  

 A resistência ao governo era feita em duas frentes, uma no embate político partidário, pelo PMDB, e 

uma outra vertente, minoritária, que tentava estabelecer grupos guerrilheiros no País, como a Var-Palmares 

(Vanguarda Armada Revolucionária Palmares), a VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), entre outras. 

Os anos de chumbo  

 Um dos capítulos mais tristes do período do Governo Militar de 1964 no Brasil  foi o da prática de 

tortura contra presos políticos, iniciada sobretudo após o AI-5.  Nesse contexto  onde o país era governado 

por Emílio Garrastazu Médici (1969-74)  muitos morreram, desaparecem ou foram obrigados a partir para o 

exílio. A tortura se intensificava enquanto no plano econômicos os militares ressaltavam os avanços do dito 

 

 Com um forte esquema repressivo montado, Médici governou procurando passar a imagem de que 

o país encontrara o caminho do desenvolvimento econômico. Somado à conquista da Copa de 70, isso 

acabou criando um clima de euforia no país. A perda das liberdades políticas era compensada pela 

modernização crescente.  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970: 

a) não teve qualquer repercussão no campo político, por se tratar de um acontecimento estritamente 

esportivo.  

b) alentou o trabalho das oposições que deram destaque à capacidade do povo brasileiro de realizar 

grandes proezas.  

c) propiciou uma operação de propaganda do governo Médici, tentando associar a conquista ao 

regime autoritário.  

d) favoreceu o projeto de abertura do general Geisel, ao criar um clima de otimismo pelas realizações 

do governo.  

e) alcançou repercussão muito limitada, pois os meios de comunicação não tinham a eficácia que 

têm hoje. 

 

2.  Observe a imagem abaixo 

 
  (...) meu Brasil, Que sonha com a volta do irmão do Henfil, com tanta gente que partiu num rabo de 

foguete: chora a nossa pátria-mãe gentil choram marias e clarisses no solo do Brasil. Mas sei, que uma 

dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em 

cada passo dessa linha pode se machucar.  (João Bosco e Aldir Blanc, "O bêbado e a equilibrista")   

A crítica expressa na charge e a referência histórica da música estão relacionadas, respectivamente,  

a) à exaltação do nacionalismo e ao movimento das "Diretas Já". 

b) ao autoritarismo do governo e à campanha a favor da anistia. 

c) à propaganda comunista e ao retorno dos exilados políticos.  

d) ao fim da censura e à política favorável à redemocratização.  

e) à outorga do Ato Institucional n. 5 e ao milagre econômico.  

 

3.  Leia a seguir o trecho de uma canção de Chico Buarque, lançada e proibida em 1978: 

 

 

Falou, tá falado 

Não tem discussão 

A minha gente hoje anda 



 

 
H

is
. 

Falando de lado 

E olhando pro chão, viu 

Você que inventou esse estado 

E inventou de inventar 

Toda a escuridão 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar 

 

 

Identifique nas alternativas abaixo a que corresponde ao contexto da história do Brasil que a canção 

criticava. 

a) O governo de Getúlio Vargas, caracterizado pela centralização e personalização do poder e pela 

suspensão dos direitos constitucionais. 

b) O governo de Médici, que intensificou a repressão aos opositores, tornou a censura ainda mais 

rígida e manteve o Ato Institucional nº5, que lhe dava poderes para fechar o congresso. 

c) O governo de Médici, que, a partir das críticas feitas pela sociedade, foi se encaminhando à 

abertura democrática. 

d) O governo de Castelo Branco e o Ato Institucional nº3, que extinguiu os partidos, acabou com as 

eleições e reprimiu os movimentos de trabalhadores do campo e da cidade. 

e) A Junta Militar, que, para resistir aos ataques dos grupos de extrema esquerda, teve de aumentar 

o controle sobre os meios de comunicação. 

 

4. O golpe militar em 1964 foi acompanhado por alterações na organização política do Brasil, como a 

cassação de direitos políticos, o fechamento de partidos e a censura. A partir de 1969, iniciou-se um 

ileiro, em que predominaram os investimentos em 

bens de consumo duráveis, a exportação de manufaturados e a abertura do mercado ao capital 

estrangeiro. Foi também característica desse modelo econômico: 

a) a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. 

b) o investimento de capitais nas pequenas indústrias. 

c) a redução dos salários dos trabalhadores menos qualificados. 

d) a extinção do Sistema Financeiro de Habitação. 

e) a criação da Sudene. 

 

5. Leia atentamente as alternativas abaixo. 

I. No governo Médici, observamos o auge da ação dos instrumentos de repressão e tortura instalados 

tortura e o assassinato no interior de delegacias e presídios; 

II. A repressão aos órgãos de imprensa foi intensificada, impossibilitando a denúncia das 

arbitrariedades que se espalhavam pelo país. Ao mesmo tempo, no governo de Médici, foi 

observado o uso massivo dos meios de comunicação para instituir uma visão positiva sobre o 

Governo Militar; 

III. A participação do Estado na economia ampliou-se significativamente com a criação de 

aproximadamente trezentas empresas estatais entre os anos de 1974 e 1979. A expansão do setor 

industrial, viabilizada por meio da expansão do crédito incitou uma explosão consumista entre os 

setores médios da população. 

 

Indique a alternativa correta abaixo:a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

d) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem incorretas. 
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6. A economia brasileira, em fins da década de 1960, apresentou um novo direcionamento analisado de 

modo ambíguo pelos especialistas: tanto corresponderia a uma política distributivista, quanto a uma 

política econômica altamente concentracionista da riqueza e da renda do país. Apesar dessa 

ambigüidade, não se pode negar que, nesse período: 

a) o aspecto concentracionista da economia foi determinado pela violência da perseguição política 

movida pelo regime militar aos setores médios urbanos. 

b) o novo direcionamento econômico elevou o nível médio salarial da classe operária no Brasil.  

c) o cunho-distributivista da economia brasileira, para os que o defendem, teve sua origem no caráter 

altamente democrático de participação no mercado financeiro.  

d) a característica distributivista deveu-se ao aumento da renda dos trabalhadores do setor primário 

da economia.  

e) a economia concentracionista deveu-se à política de arrocho salarial seletiva, praticada pelos 

governos militares. 

 

7. O Ato Institucional nº 5, editado durante o governo Costa e Silva, permitiu a esse presidente, entre 

outras medidas: 

a) convocar uma assembleia constituinte.  

b) criar novos ministérios e empresas estatais.  

c) decretar o recesso do Congresso e promover cassações de mandatos e direitos políticos.  

d) contratar maiores empréstimos no exterior.  

e) promover uma reformulação' do sistema partidário.  

 

8. O "milagre econômico" durante o governo Médici repousou sobre a: 

I. inter-relação de interesses do capital estatal, do capital privado nacional e do capital internacional. 

II. redistribuição equitativa de renda entre todos os segmentos da sociedade brasileira.  

III. política salarial de aumentos aos trabalhadores; de acordo com os lucros da empresa.  

 

Qual(is) a(s) afirmação(ões) está(ão) correta (s)? 

a) I  

b) II  

c) III 

d) I e II 

e) I e III 

 

9. Extrato da População 

 

 Economicamente Ativa --- Proporção da renda total (%) 1960 ---- 1970 

 Baixa (50%) ----------------------------------------------------17,23 -----14,91  

Média baixa (30%)-------------------------------------------- 27,92 ----22,85  

Média alta (15%) -----------------------------------------------26,66 ----27,38  

Alta (5%) --------------------------------------------------------27,69 ----34,86  

Total (100%) -----------------------------------------------100,00 ---100,00  
(Sônia Regina Mendonça, Estado e economia no Brasil: opções de desenvolvimento. Rio de Janeiro: Graal, 1986)  

 

Relacionando os dados apresentados na tabela anterior à performance da economia brasileira nos anos 

de 1960 e 1970, podemos verificar a ocorrência de:  

a) crescimento salarial generalizado, em virtude dos incentivos oferecidos no período de 1964-1970. 

b) aumento da concentração de renda, decorrente da política econômica implementada no período.  

c) melhoria nas condições de vida, por causa do saneamento econômico empreendido pelos 

primeiros governos militares.  

d) elevação do poder de compra das camadas populares, conseqüência da política de indexação 

salarial instituída nos governos militares. 
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10. A instalação de um regime militar no Brasil, após 1964, interferiu no processo de produção cultural, 

como pode ser exemplificado pelo (a): 

a) Cinema Novo, que foi apoiado pelo regime militar, através de uma agência de fomento  

Embrafilme.  

b) Tropicalismo, que marcou a desenraização da cultura brasileira, com a introdução de ritmos 

estrangeiros no Brasil. 

c) apoio dos militares às principais formas de expressão cultural do período, com os festivais de 

música e os movimentos estudantis, com o intuito de popularizar o regime.  

d) reflexo na criação cultural da crise brasileira e da busca de alternativa para o país.  

e) característica de retorno ao passado, que marcou a produção cultural no período de 1964-1986. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

"...Meu Brasil... que sonha com a volta do irmão do Henfil com tanta gente que partiu num rabo de foguete 

chora a nossa pátria mãe gentil choram Marias e Clarices no solo do Brasil..."  

Esse trecho de O BÊBADO E O EQUILIBRISTA, de João Bosco e Aldir Blanc, expressa qual momento político 

brasileiro? Analise o panorama cultural do período retratado 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

 

 

2. b 

A charge ironiza o autoritarismo   e a aprovação da lei que também anistiava os torturadores. 

 

3. b 

Durante o governo Médici houve uma intensificação da repressão e a adoção por alguns grupos de 

esquerda da luta armada contra o regime. A censura foi também intensificada, com o intuito de calar os 

opositores. 

 

4. c 

O chamado milagre econômico foi acompanhado de uma política de retração salarial para tentar conter 

a inflação, gerando, por outro lado, o aumento da desigualdade social com a concentração maior da 

renda entre os mais ricos. 

 

5. d 

 

 

6. e 

empresários, mas reduzia o poder de compra dos trabalhadores, o que ampliava a concentração de 

renda. 

 

7. c 

A partir do AI-5 iniciou- -5 

os militares tiveram brechas para instituir a tortura e ampliar as perseguições políticas. 

 

8. a 

A associação desses três tipos de capitais, tinha como objetivo promover o amplo desenvolvimento 

econômico, modelo semelhante ao realizado por JK em seu mandado presidencial. 

 

9. b 

ampliou o poder de compra apenas de determinada 

parcela da população. As classes mais baixas sofreram, por exemplo, com o arrocho salarial, que 

contribuía para a ampliação da concentração de renda nas mãos dos mais ricos. 

 

10. d 

Grande parte da produção cultural buscou questionar o Regime, encontrando, inclusive, técnicas para 

driblar a censura e a perseguição. 
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Questão Contexto  
 

Fase de intensa repressão cultural e política que abrange o governo Medici e parte do governo Geisel 

(1969-1977). Perseguição aos opositores do regime e censura dos meios de comunicação são os principais 

temas abordados no plano cultural da época.  
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RESUMO   
 

 

 Nas eleições de 1974, a oposição aglutinada no MDB, obteve ampla vitória. A oposição começou a 

pressionar o governo, junto com a sociedade civil, uma vez que o regime já estava desgastado. Com a 

crescente pressão, o Congresso já reaberto aprovou, em 1979, a revogação do AI-5.  

 Geisel escolheu como seu sucessor o general João Batista Figueiredo (1979-85), eleito de forma 

indireta, com o compromisso de aprofundar o processo de abertura política. No entanto, a crise econômica 

seguia adiante, e a dívida externa atingia mais de 100 bilhões de dólares, e a inflação, chegava a 200% ao ano. 

 Os espaços de luta pelo fim da presença dos militares no poder central foram se multiplicando. O 

movimento que chegou ao auge em 1984  com o movimento Diretas Já - quando seria votada a Emenda 

Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril, a 

emenda apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu os 2/3 necessários para sua aprovação. 

 

 
(Movimento Diretas Já!) 

 

 Logo depois da derrota de 25 de abril, grande parte das forças de oposição resolveu participar das 

eleições indiretas para presidente. O PMDB lançou Tancredo Neves, para presidente e José Sarney, para vice-

presidente. Reunido o Colégio Eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo 

Maluf, candidato do PDS. Desse modo encerrava-se os dias da ditadura militar no Brasil. 

  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

 

1. A Política de Distensão, levada a cabo pelo General Ernesto Geisel, visava: 

a) amainar a tensão política entre Governo e Oposição.  

b) ampliar a base de apoio do Governo junto às Forças Armadas.  

c) anular as ações políticas de seu antecessor, General Médici.  

d) garantir a sobrevivência do Milagre Econômico.  

e) retomar decisões estratégicas definidas pela Junta Militar 
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2. Assumindo o governo após o período repressivo do general Médici, o general Geisel pretendia iniciar 

um processo de liberalização do regime autoritário. Foi, entretanto, um período marcado por 

alternâncias de medidas tênues de abertura e outras de natureza discricionária. Em 1977, o governo 

publica um conjunto de medidas conhecidas como "o pacote de abril", cuja característica foi: 

a) procurar impedir a vitória das oposições nas próximas eleições.  

b) atacar de maneira frontal a ação da "linha-dura".  

c) editar medidas que atenuassem a ação do Ato Institucional Nº 5 (AI-5).  

d) propor medidas liberalizantes na legislação trabalhista.  

e) impor medidas coercitivas ao movimento sindical. 

 

3. MNESTREL DAS ALAGOAS 

Quem é esse viajante quem é esse menestrel que espalha a esperança e transforma sal em mel? (...) De 

quem essa ira santa essa saúde civil que tocando na ferida redescobre o Brasil?   

(Milton Nascimento e Fernando Brant)   

TANTO MAR   

Foi bonita a festa, pá Fiquei contente E ainda guardo, renitente Um velho cravo para mim. (...) Manda 

novamente Algum cheirinho de alecrim.   
(Chico Buarque) 

 

A música Menestrel das Alagoas foi um dos hinos do movimento pelas "Diretas Já" , que aconteceu em 

nosso país em 1984, enquanto Tanto Mar homenageia a Revolução dos Cravos, que teve início em 

Portugal, em 25 de abril de 1974.  

Neste ano, portanto, o movimento pelas "Diretas Já" completa 20 anos, e a "Revolução dos Capitães 

de Abril" , 30 anos. Nesses dois movimentos, identificamos como objetivos comuns:  

a) término do regime militar e anistia política geral 

b) derrubada da ditadura e reafirmação do parlamentarismo  

c) redemocratização do governo e retorno ao sistema presidencialista  

d) fim do Estado autoritário e restabelecimento dos direitos políticos plenos 

 

4. (Fatec) Os governos dos presidentes Geisel e Figueiredo foram marcados pela chamada "distensão 

política, gradual e segura". Sobre ela pode-se afirmar: 

a) ocorreu graças à delegação paternalista do poder militar, então hegemônico.  

b) desenvolveu-se pela pressão direta do governo norte-americano.  

c) ocorreu pela pressão dos setores políticos e econômicos dominantes no Brasil, em busca de novas 

relações de hegemonia.  

d) surgiu e desenvolveu-se pela iminente possibilidade do acesso ao poder dos partidos de extrema 

esquerda.  

e) foi estimulada pela pressão dos grandes proprietários interessados em impedir a reforma agrária. 

 

5. (Mackenzie) A transição lenta, gradual e segura para a democracia, iniciada no governo Geisel em 1974, 

completa-se na Constituição de 1988, que pôs fim aos últimos vestígios do regime autoritário. Dentre 

as consequências deste processo mencionamos: 

a) o não aparecimento de fortes abalos sociais, o restabelecimento de direitos políticos, embora 

ainda houvesse desigualdade social e falta de confiança no Estado, marcado historicamente pelo 

clientelismo e corrupção.  

b) inúmeras crises sociais que obrigaram o regime a retroceder e voltar ao autoritarismo anterior.  

c) a instalação de uma economia forte, caracterizada pela igualdade de oportunidades, sem a 

concentração de renda.  

d) a punição rigorosa de todos os crimes políticos e indenização a todas as vítimas deste período.  

e) a ascensão ao poder de grupos radicais, com práticas contrárias à democracia, inviabilizando a 

abertura. 
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6. A Lei da Anistia, de 1979, teve como significado político a(o): 

a) alteração na ordem constitucional para perpetuar os mecanismos de controle estatal. 

b) regulamentação legal da violência praticada pelo Estado contra os opositores do governo. 

c) engajamento da população na defesa das reformas de base propostas pelos trabalhadores e 

estudantes. 

d) desdobramento do processo de abertura política, marcado pelas lutas contra a limitação das 

liberdades democráticas. 

 

7. Observe a imagem abaixo 

 
 

(...) meu Brasil, Que sonha com a volta do irmão do Henfil, com tanta gente que partiu num rabo de 

foguete: chora a nossa pátria-mãe gentil choram marias e clarisses no solo do Brasil. Mas sei, que uma 

dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em 

cada passo dessa linha pode se machucar.  (João Bosco e Aldir Blanc, "O bêbado e a equilibrista")   

A crítica expressa na charge e a referência histórica da música estão relacionadas, respectivamente,  

a) à exaltação do nacionalismo e ao movimento das "Diretas Já". 

b) ao autoritarismo do governo e à campanha a favor da anistia. 

c) à propaganda comunista e ao retorno dos exilados políticos.  

d) ao fim da censura e à política favorável à redemocratização.  

e) à outorga do Ato Institucional n. 5 e ao milagre econômico.  

 

8. Por qual nome ficou conhecida a proposta legislativa de alteração constitucional cujo objetivo era 

realizar eleições diretas para a presidência da República? 

a) Emenda Tancredo Neves 

b) Lei Ulisses Guimarães 

c) Emenda Dante de Oliveira 

d) Emenda Paulo Maluf 

e) Lei Antônio Carlos Magalhães. 

 

9. Após duas décadas de governos militares e de intensa campanha popular pelas diretas em 1984, as 

eleições presidenciais de 1985 foram: 

a) diretas, vencidas por José Sarney, candidato do PDS (Partido Democrático Social), que apoiava o 

regime militar. 

b) diretas, vencidas pelos partidos de esquerda que nasceram após a anistia política de 1979: PT 

(Partido dos Trabalhadores) e PDT (Partido Democrático Trabalhista). 

c) indiretas, vencidas pelo general João Figueiredo, da Arena (Aliança Renovadora Nacional), que se 

tornou o último presidente militar do Brasil. 

d) indiretas, vencidas pela Aliança Democrática, que reunia o PMDB (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro), de oposição, e setores dissidentes do PDS. 

e) indiretas, vencidas pelo PFL (Partido da Frente Liberal), que apoiara o regime militar e que, após a 

redemocratização, passou para a oposição. 
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10. A partir da redemocratização do Brasil (1985), é possível observar mudanças econômicas significativas 

no país. Entre elas, a: 

a) exclusão de produtos agrícolas do rol das principais exportações brasileiras. 

b) privatização de empresas estatais em diversos setores como os de comunicação e de mineração. 

c) ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria nacional. 

d) implementação da reforma agrária sem pagamento de indenização aos proprietários. 

e) continuidade do comércio internacional voltado prioritariamente aos mercados africanos e 

asiáticos. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

O General Ernesto Geisel, presidente do Brasil de 1974 a 1979 promove a Abertura política do Brasil diante de 

um cenário de crise generalizada, amarrada principalmente situação econômica do país, com inflação 

argumento contundente para tal expressão. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

coração faz em nosso corpo. O governo em dado momento cedia a oposição, para em outro, poder 

pressionar. 

 

2. a 

Com o fechamento do congresso, Geisel promove um 

 

 

3. d 

O Movimento  no contexto do governo Figueiredo  reivindicada eleições diretas para presidente da 

República. 

 

4. c 

O governo procurava um equilíbrio para o país atendendo diferentes núcleos de influência, mesmo que 

por vezes as medidas adotadas para um não satisfizesse o outro. 

 

5. a 

Durante a transição conseguiu-se controlar o crescimento de problemas sociais, porém, os existentes 

até o momento eram alarmante

próximo momento político lidar com a carga do sistema anterior, dentre elas o alto nível de corrupção. 

 

6. d 

erdade aos militares 

por crimes cometidos dentro do sistema. 

 

7. b 

A charge ironiza o autoritarismo e a aprovação da lei que também anistiava os torturadores. 

 

8. c 

O então deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB, em 1982 apresentou o projeto de lei que 

proporcionava as eleições diretas para a presidência da República. 

 

9. d 

Com a derrota do projeto das Diretas Já , foi necessário uma adaptação política entre os grupos que 

resultou na Aliança Democrática .   

 

10. b 

Junto com a redemocratização há também a inclusão de mais características Neoliberais no Brasil, dentre 

elas o começo da desestatização de empresas visando o Estado Mínimo. 
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Questão Contexto  
 

A abertura deveria ser lenta, gradual e segura para equilibrar a passagem do governo militar para o civil, 

evitando uma ruptura abrupta, o que poderia causar uma situação abalada com uma grande ferramenta da 

nação: as forças armadas. 

Outra visão, seria o cenário em que acabou a ditadura militar na Argentina, de maneira rápida, onde os civis 

retomaram o poder e subitamente começaram investigações contra o antigo governo, gerando expressivas 

condenações e situações de grande repercussão. Geisel também pode ter agido neste âmbito. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Pote Cru é meu pastor. Ele me guiará. 

Ele está comprometido de monge. 

De tarde deambula no azedal entre torsos de 

cachorro, trampas, trapos, panos de regra, couros, 

de rato ao podre, vísceras de piranhas, baratas 

albinas, dálias secas, vergalhos de lagartos, 

linguetas de sapatos, aranhas dependuradas em 

gotas de orvalho etc. etc. 

Pote Cru, ele dormia nas ruínas de um convento 

Foi encontrado em osso. 

Ele tinha uma voz de oratórios perdidos. 

  

BARROS, M. Retrato do artista quando coisa. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

  

Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse poema, o eu lírico identifica-se com Pote Cru 

porque: 

a) entende a necessidade de todo poeta ter voz de oratórios perdidos. 

b) elege-o como pastor a fim de ser guiado para a salvação divina. 

c) valoriza nos percursos do pastor a conexão entre as ruínas e a tradição. 

d) necessita de um guia para a descoberta das coisas da natureza. 

e) acompanha-o na opção pela insignificância das coisas. 

  

2. O negócio 

  

Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se abastecem de pão e banana: 

 Como é o negócio? 

De cada três dá certo com uma. Ela sorri, não responde ou é uma promessa a recusa: 

 Deus me livre, não! Hoje não ... 

Abílio interpelou a velha: 

 Como é o negócio? 

Ela concordou e, o que foi melhor, a filha também aceitou o trato. Com a dona Julietinha foi assim. 

Ele se chegou: 

 Como é o negócio? 

Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã cedinho saltou a cerca. Sinal 

combinado, duas batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar os 

filhos. Ele trazia a capa de viagem, estendida na grama orvalhada. 

O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. No crepúsculo, pum-pum, duas 

pancadas fortes na porta. O marido em viagem, mas não era dia do Abílio. Desconfiada, a moça surgiu 

à janela e o vizinho repetiu: 

 Como é o negócio? 

Diante da recusa, ele ameaçou: 

 Então você quer o velho e não quer o moço? Olhe que eu conto! 
 TREVISAN, D. Mistérios de Curitiba. Rio de Janeiro: Record, 1979 (fragmento). 

  

Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um caráter 

a) filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos. 

b) lírico, pois relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança. 

c) irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. 

d) crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. 

e) didático, pois expõe uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos. 
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3. Logia e mitologia 

  

  

de mil e novecentos e setenta e dois    

já não palpita fagueiro  

sabe que há morcegos de pesadas olheiras       

que há cabras malignas que há  

cardumes de hienas infiltradas  

no vão da unha na alma              

um porco belicoso de radar      

e que sangra e ri             

e que sangra e ri             

a vida anoitece provisória          

centuriões sentinelas  

 
 (CACASO. Lero-lero. Rio de Janeiro: 7Letras; São Paulo: Cosac & Naify, 2002.)   

  

O título do poema explora a expressividade de termos que representam o conflito do momento 

histórico vivido pelo poeta na década de 1970. Nesse contexto, é correto afirmar que: 

a) o poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significado impreciso. 

vítimas do regime militar vigente. 

 

d) o poeta caracteriza o momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto. 

s agentes que garantem a paz social experimentada. 

  

4.  

 

 
 

O disco e a música Tropicália tornaram-se símbolos do "Tropicalismo", movimento protagonizado por 

artistas e intelectuais, no Brasil, em finais da década de 1960. Esse movimento destacou-se, 

principalmente, pela seguinte proposta: 

a) valorização do pluralismo cultural. 

b) denúncia das influências estrangeiras. 

c) enaltecimento da originalidade nacional. 

d) defesa da homogeneização de comportamentos sociais. 
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5. Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois líderes, o tropicalismo 

não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 

do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos 

-se nos meios de comunicação e na indústria do 

lazer uma nova era musical. 
TINHORÃO, J.R. Pequena história da música popular: da modinha ao tropicalismo. São Paulo: Art, 1986 (adaptado). 

  

A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se 

adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra é: 

a) nho esplendor. (As pastorinhas, 

Noel Rosa e João de Barro) 

b) Hoje / Eu quero a rosa mais linda que houver / Quero a primeira estrela que vier / Para enfeitar a 

noite do meu bem. (A noite do meu bem, Dolores Duran) 

c) No rancho fundo / Bem pra lá do fim do mundo / Onde a dor e a saudade / Contam coisas da 

cidade. (No rancho fundo, Ary Barroso e Lamartine Babo) 

d) Baby Baby / Não adianta chamar / Quando alguém está perdido / Procurando se encontrar. 

(Ovelha negra, Rita Lee) 

e) Pois há menos peixinhos a nadar no mar / Do que os beijinhos que eu darei / Na sua boca. (Chega 

de saudade, Tom Jobim e Vinicius de Moraes) 

  

6. Sem acessórios nem som 

  

Escrever só para me livrar 

de escrever. 

Escrever sem ver, com riscos 

sentindo falta dos acompanhamentos 

com as mesmas lesmas 

e figuras sem força de expressão. 

Mas tudo desafina: 

o pensamento pesa 

tanto quanto o corpo 

enquanto corto os conectivos 

corto as palavras rentes 

com tesoura de jardim 

cega e bruta 

com facão de mato. 

Mas a marca deste corte 

tem que ficar 

nas palavras que sobraram. 

Qualquer coisa do que desapareceu 

continuou nas margens, nos talos 

no atalho aberto a talhe de foice 

no caminho de rato. 
FREITAS FILHO, A. Máquina de escrever: poesia reunida e revista. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 

  

Nesse texto, a reflexão sobre o processo criativo aponta para uma concepção de atividade 

poética que põe em evidência o(a) 

a)  

b) imprevisível percurso da composição, presente  caminho 

 

c)  jardim/ 

 

d) ento pesa/ tanto 

 

e)  e figuras 
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7. Primeira lição 

Os gêneros de poesia são: lírico, satírico, didático, 

épico, ligeiro. 

O gênero lírico compreende o lirismo. 

Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero 

e pessoal. 

É a linguagem do coração, do amor. 

O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os 

versos sentimentais eram declamados ao som da lira. 

O lirismo pode ser: 

a) Elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase 

sempre a morte. 

b) Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. 

c) Erótico, quando versa sobre o amor. 

O lirismo elegíaco compreende a elegia, a nênia, a 

endecha, o epitáfio e o epicédio. 

Elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. 

Nênia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. 

Era declamada junto à fogueira onde o cadáver era 

incinerado. 

Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. 

Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. 

Epicédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma 

pessoa morta. 
CESAR, A. C. Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2013 

 

No poema de Ana Cristina Cesar, a relação entre as definições apresentadas e o processo de 

construção do texto indica que o(a)  

a) caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de lirismo.  

b) tom explicativo e contido constitui uma forma peculiar de expressão poética. 

c) seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação artística.  

d) enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de impessoalidade.  

e) referência a gêneros poéticos clássicos expressa a adesão do eu lírico às tradições literárias. 

 

8. Reclame 

  

 

a seus olhos, use lentes 

... ou transforme o mundo 

ótica olho vivo 

 
(CHACAL et al. Poesia marginal. São Paulo: Ática, 2006.) 

  

Chacal é um dos representantes da geração poética de 1970. A produção literária dessa geração, 

considerada marginal e engajada, de que é representativo o poema apresentado, valoriza: 

a) o experimentalismo em versos curtos e tom jocoso. 

b) a sociedade de consumo, com o uso da linguagem publicitária. 

c) a construção do poema, em detrimento do conteúdo. 

d) a experimentação formal dos neo simbolistas. 

e) o uso de versos curtos e uniformes quanto à métrica. 
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9. Cabeludinho 

 

Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar 

no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de 

ateu. Como quem dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia 

de regências verbais. Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada 

podia fazer de uma informação um chiste. E fez. E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é 

uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino 

gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um 

perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar 

com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi 

a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvi um 

vaqueiro a cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. Aquele a preposto 

ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. 
BARROS, M. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003. 

 

No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os 

eflexão, o autor destaca 

a) os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. 

b) a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. 

c) a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. 

d) o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias. 

e) a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

O poeta Manoel de Barros, ao 

com um pote cru, algo que é insignificante, assim como as coisas da vida. 

 

2. c 

Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um caráter irônico pois 

 

 

3. d 

Para que se expresse o conflito do momento histórico vivido, o autor se utiliza, no poema, de alegorias 

de alto poder de impacto: "...há cobras malignas que há; cardumes de hienas infiltradas; no vão da unha 

na alma...". A alternativa D confirma essa intenção do poeta em caracterizar o momento de repressão. 

 

4. a 

O a época por recusar uma postura nacionalista na cultura e na 

arte. Admitia influências estrangeiras  e se caracterizava por uma visão artístico-cultural mais abrangente, 

o que corroborava com o momento de valorização das diferenças, na contramão dos puristas e 

conservadores dos anos 60. 

 

5. d 

O Tropicalismo tinha como principal característica o sincretismo cultural, que pode ser vista pela fusão 

 

 

6. c 

pela supressão do supérfluo. Isso é evidenciado pelo trecho descrito na alternativa correta. 

 

7. b 

Não houve ironia, pessimismo ou pessoalidade. A autora, de maneira peculiar, explica o que é o lirismo. 

 

8. a 

 

 

9. e 

O autor ao trazer para o texto expressões que fujam à norma culta, mas que são carregadas de significado 

e são compreensíveis dentro da situação comunicativa, desenvolve uma reflexão sobre o uso da 

linguagem, enfatizando sua dimensão lúdica e poética. 
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Resolução de exercícios de provas anteriores 
25 

out 
 

EXERCÍCIOS  
 

1. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo x com a sua superfície, 

conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa 

desses raios, na superfície do lago, seja dada aproximadamente por l(x) = k . sen(x) sendo k uma 

constante, e supondo-se que x está entre 0° e 90°. 

 
Quando x = 30º, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo?  

a) 33%  

b) 50%  

c) 57%  

d) 70%  

e) 86% 

2. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige, todos os dias, milhares de 

motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando, ao longo de um intervalo definido 

de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. 

 
Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado?  

a) 4  

b) 3  

c) 2  

d) 1  

e) 0 

3. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir quatro taças de espumante 

que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja, e com suas bases 

totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 cm, 

respectivamente. 

 
A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima, em centímetro quadrado, igual a 

a) 192.  

b) 300.  

c) 304.  

d) 320.  

e) 400 
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4. Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos 

sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com  
2

3
  de polpa de morango e 

1

3
 de polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. 

Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola, R$ 14,70. Porém, está 

prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 

15,30. 

Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço 

da embalagem da polpa de morango. A redução, em real, no preço da embalagem da polpa de 

morango deverá ser de  

a) 1,20.  

b) 0,90. 

c) 0,60.  

d) 0,40.  

e) 0,30. 

5. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto 

cúbico, de 80 cm de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição cinco caixas, com 

diferentes dimensões, conforme descrito: 

m  

 

 

 

 

O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre 

em seu interior. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número  

a) 1.  

b) 2.  

c) 3. 

d) 4.  

e) 5. 

6. Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por uma carreta e dez carrinhos nela 

transportados, conforme a figura.  

 
No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos 

para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja 

e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A 

empresa determinou que em todo caminhão-cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada 

uma das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera 

um novo modelo do brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do 

brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir?  

a) C6,4  

b) C9,3  

c) C10,4  

d) 64 

e) 46 
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7. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água 

cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 mL desse produto para cada 1 000 L de 

água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de 

profundidade constante igual a 1,7 m, com largura e comprimento iguais a 3 m e 5 m, respectiva - 

gua dessa piscina é mantido a 50 cm da borda da piscina. A quantidade 

desse produto, em mililitro, que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às suas 

especificações técnicas é  

a) 11,25.  

b) 27,00.  

c) 28,80.  

d) 32,25.  

e) 49,50. 

8. Um instituto de pesquisas eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de, 

no máximo, 2 pontos percentuais (0,02). O instituto tem 5 pesquisas recentes, P1 a P5, sobre o tema 

objeto da encomenda e irá usar a que tiver o erro menor que o pedido. Os dados sobre as pesquisas 

são os seguintes: 

 
em que σ é um parâmetro e N é o número de pessoas entrevistadas pela pesquisa. Qual pesquisa deverá 

ser utilizada?  

a) P1  

b) P2  

c) P3  

d) P4  

e) P5 

9. Em um teleférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha. 

A travessia dura 1,5 minuto e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. Quarenta 

segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza com o bondinho B, que havia 

saído do topo da montanha. Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A?  

a) 5  

b) 10  

c) 15  

d) 20  

e) 25 
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10. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio, num determinado local, foi registrada 

durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a 

profundidade h, registrada às 13 horas, não foi anotada e, a partir de h, cada unidade sobre o eixo 

vertical representa um metro. 

 
Foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Às 16 horas, qual 

é a profundidade do rio, em metro, no local onde foram feitos os registros?  

a) 18 

b) 20  

c) 24  

d) 36  

e) 40 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

O valor máximo será quando x = 90º, então i = k.1= k 

Quando x = 30º, teremos i=k.(½)= k/2 

Logo, a variação será de 50% 

 

2. c 

O móvel está em repouso nos instantes em que tem velocidade igual a zero. 

 

3. c 

Observe  vista superior das taças organizadas sobre a bandeja. 

 
Os diâmetro das bases das taças mede 8cm. São quatro taças. Mais 1cm de distância entre a borda da 

taça e a extremidade da base da mesma. 

Logo, a área é dada por: 

A = 8x(8×4+6) = 304 

 

4. e 

Usando dois terços do volume embalagem de polpa morango gastam-se 
2

3
𝑥 18 =  12 reais mais um terço 

do volume da embalagem da polpa de acerola, ⅓ x 14,70 = 4,90 totalizando um custo de 16,90. 

Com o aumento de preço da polpa de acerola em 60 centavos, o custo total desta parte muda para: 

⅓ x 15,30 = 5,10 

Mantendo o preço total em 15,90, 

o preço gasto com morango será de: 16,90  5,10 = 11,80. Porém, esse preço representa ⅔ x = 11,80 e por 

isso x = 17,70. Logo, a diminuição é de R$ 0,30. 

 

5. c 

A caixa que dar a menor diferença volumétrica em relação ao objeto cúbico citado é a de número 3. 

 

6. b 

Como todo caminhão cegonha deve ter pelo menos 1 carrinho de cada cor, é necessário colorir os 6 

carrinhos restantes com as cores disponíveis. Isso pode ser feito de: 

9!/(6!3!) = C9,3 

 

7. b 

De acordo com o enunciado temos que o volume de água na piscina é igual a: 

V = 5.3.1,2 = 15.1,2 = 18 m³ = 18 000 l 

Logo, a quantidade de produto será: (18 000.1,5) / 1 000 = 27 ml 

 

8. d 

a margem de erro: é calculada por: 

p1=0,5/42 .1,96.100 = 2,33% 

p2=0,4/28.1,96.100 = 2,8% 

p3=0,3/24.1,96.100= 2,45% 

p4=0,2/21.1,96.100 = 1,86% 
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9. b 

Tt=90 segundos. 

Ta = tb =40 segundos. 

Como eles se encontraram e faltam 50 segundos para a encontrar B, então B partiu 10 segundos depois 

do bondinho A. 

 

10. a 

Às 15h temos P=10k e ás 16h P=9k(redução de 10%) 

como k =2m então ás 16h temos p=18   
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Resolução de exercícios de provas anteriores 
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EXERCÍCIOS 
 

1. A figura ilustra uma partida de Campo Minado, o jogo presente em praticamente todo computador 

pessoal. Quatro quadrados em um tabuleiro 16 x 16 foram abertos, e os números em suas faces indicam 

quantos dos seus 8 vizinhos contêm minas (a serem evitadas). O número 40 no canto inferior direito é 

o número total de minas no tabuleiro, cujas posições foram escolhidas ao acaso, de forma uniforme, 

antes de se abrir qualquer quadrado. 

 
Em sua próxima jogada, o jogador deve escolher dentre os quadrados marcados com as letras P, Q, R, 

S e T um para abrir, sendo que deve escolher aquele com a menor probabilidade de conter uma mina. 

O jogador deverá abrir o quadrado marcado com a letra  

a) P. 

b) Q.  

c) R.  

d) S.  

e) T. 

2. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas 

obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro: 

 
Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na 

escolha de disciplinas para o período 

disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina I, conforme o quadro. 

 
Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina I é  
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a) 7,00.  

b) 7,38.  

c) 7,50.  

d) 8,25.  

e) 9,00. 

3. 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 da água no sistema? 

 

 
 

4. Um menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que 

lhe forneceu um mapa com pontos numerados, que representam cinco locais de interesse, entre os 

quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções: a partir do ponto em que 

você se encontra, representado pela letra X, ande para oeste, vire à direita na primeira rua que 

encontrar, siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. A padaria estará logo a seguir 

 
A padaria está representada pelo ponto numerado com  

a) 1.  

b) 2.  

c) 3.  

d) 4.  

e) 5. 



 

 
M

a
t.

 

5. Três alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor 

optou por fazer cinco provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética 

das notas das cinco provas maior ou igual a 6. Na tabela, estão dispostas as notas que cada aluno tirou 

em cada prova 

 
Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará(ão) reprovado(s)  

a) apenas o aluno Y. 

b) apenas o aluno Z.  

c) apenas os alunos X e Y.  

d) apenas os alunos X e Z.  

e) os alunos X, Y e Z. 

 

6. O fisiologista inglês Archibald Vivian Hill propôs, em seus estudos, que a velocidade v de contração de 

um músculo ao ser submetido a um peso p é dada pela equação (p + a) (v + b) = K, com a, b e K 

constantes. Um fisioterapeuta, com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios que 

recomendaria a um de seus pacientes, quis estudar essa equação e a classificou desta forma: 

TIPO DE CURVA 

Semirreta oblíqua 

Semirreta horizontal 

Ramo de parábola 

Arco de circunferência 

Ramo de hipérbole 

 

O fisioterapeuta analisou a dependência entre v e p na equação de Hill e a classificou de acordo com 

sua representação geométrica no plano cartesiano, utilizando o par de coordenadas (p ; v). Admita 

que K > 0. Disponível em:  

O gráfico da equação que o fisioterapeuta utilizou para maximizar o efeito dos exercícios é do tipo  

a) semirreta oblíqua.  

b) semirreta horizontal.  

c) ramo de parábola.  

d) arco de circunferência.  

e) ramo de hipérbole. 

 

7. A mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira a sua atenção e, por isso, deve ser evitada. 

Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constan

durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas 

(X e Y) dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. 

Suponha, ainda, que o tempo gasto pelo motorista X olhando para seu celular enquanto digita a 

mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa. 

A razão entre as distâncias percorridas às cegas por X e Y, nessa ordem, é igual a 

a) 5/4 

b) 1/4 

c) 4/3 

d) 4/1 

e) 3/4  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

[a probabilidade da bomba estar no ponto P ]= 4/28 = 1/7 e [a probabilidade dele não estar]= 6/7 

[a probabilidade da bomba estar no ponto Q]=1/8 e [ a probabilidade de ele não estar ] = 7/8 

[a probabilidade da bomba estar no ponto S]=35/70=1/2 e [a probabilidade de ele não estar]=35/70=1/2 

[a probabilidade da bomba estar no ponto T]=21/56=3/8 e [a probabilidade de ele não estar]=5/8 

[a probabilidade da bomba estar no ponto R]=30/220=3/22 e [a probabilidade de ele não estar]=19/22 

Como 7/8>19/22>6/7>5/8>1/2. 

Q>R>P>T>S Então o quadrado aberto será com a letra Q. 

 

2. d 

Calculando a média ponderada temos que: 

M = (12.x + 4.8 + 8.6 + 8.5 + 10.7,5) / 42 

M = (12x + 32 + 48 + 40 + 75) / 42 

Para atingir o objetivo  M = 7 

7 = (12x + 195) /42 

12x = 294  195 

   x = 99/12 

   x = 8,25   

 

3. d 

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. 

 

4. a 

Seguindo a oeste, virando à primeira rua à direita, seguindo em frente, virando à primeira rua à esquerda, 

encontramos a padaria situada no ponto 1. 

 

5. b 

Como a média para a reprovação é menor que 6 então:  a média do aluno X=31/5=6,2 

a média do aluno Y=30/5=6 

a média do aluno Z = 29/5=5,8 

Logo temos que o aluno Z foi reprovado. 

 

6. e 

(p+a).(v+b)=k 

Onde a, b e k são constantes. Temos uma associação com as grandezas inversamente proporcionais 

y.x=k 

Logo seu gráfico será dado por um ramo de hipérbole. 

 

7. b 

D1/D2 = v.t1/v.t2 = v.0,25t2/v.t2 = 0,25 = 1/4 
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Retas: reduzida, geral, segmentária 
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RESUMO   
 

 

A reta 
Uma reta é um conjunto de pontos colineares. 

 
 

Equação geral da reta 

Em toda reta r do plano cartesiano está associada a pelo menos uma equação do tipo  

Em que a, b e c são números reais, com a e b não nulos simultaneamente, e x e y são as coordenadas de um 

ponto P(x,y) genérico de r. Costuma-se escrever r:ax+by+c=0 

 

Equação reduzida da reta 

Uma equação reduzida da reta respeita a lei de formação dada por   onde x e y são os pontos 

pertencentes à reta. 

m-> O coeficiente a é chamado de coeficiente angular da reta. E      

 

1. Forma para encontrar a equação geral da reta, y1-y0=m(x1-x0) 

Temos que  

 

1.1 

 

Temos que o ângulo formado entre a reta e o eixo x  é chamado de 𝜃 

No exemplo acima temos que: 𝜃<90° 
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1.2 

 
Temos que o ângulo formado pela reta e o eixo x é chamado de 𝜃. 

No exemplo acima temos que 90< 𝜃<180° 

n-> O termo b é chamado de coeficiente linear da reta. 

 
Equação segmentária da reta: 

A equação segmentária da reta tem a seguinte lei de formação:  

• -c/a -> é a abscissa do ponto de interseção com o eixo x 

• -c/b -> é a ordenada do ponto de interseção com o eixo y. 

 
Casos particulares 
Quando algum dos coeficientes da equação geral da reta é igual a zero, a reta apresenta uma propriedade 

especial, temos três casos: 

1. a=0 -> reta paralela ao eixo x. 
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2. .b=0-> reta paralela ao eixo y. 

 
 

3. c=0 

 
 

EXERCÍCIOS   

1. Para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem 

lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar 

o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma 

trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico 

mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, nas simulações realizadas. 

 
Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o 

objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a 

trajetória de B deverá  

a) diminuir em 2 unidades.  

b) diminuir em 4 unidades.  

c) aumentar em 2 unidades.  

d) aumentar em 4 unidades.  

e) aumentar em 8 unidades. 
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2. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termos de qualidade de 

imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal 

analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. 

Buscando levar esses benefícios a três cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova 

torre de transmissão, que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. As localizações 

das antenas estão representadas no plano cartesiano: 

A torre deve estar situada em um local equidistante das três antenas. 

 
O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas 

a) (65;35) 

b) (53;30) 

c) (45;35) 

d) (50;20) 

e) (50;30) 

3. Uma região de uma fábrica deve ser isolada, pois nela os empregados ficam expostos a riscos de 

acidentes. Essa região está representada pela porção de cor cinza (quadrilátero de área S) na figura. 

 
Para que os funcionários sejam orientados sobre a localização da área isolada, cartazes informativos 

serão afixados por toda a fábrica. Para confeccioná-los, um programador utilizará um software que 

permite desenhar essa região a partir de um conjunto de desigualdades algébricas. 

As desigualdades que devem ser utilizadas no referido software, para o desenho da região de 

isolamento, são 

a) 3y    

b) 3y    

c) 3y    

d) 4y    

e) 4y     
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4. Na figura estão representadas, em um plano cartesiano, duas circunferências: C1 (de raio 3 e centro 

O1) e C2 (de raio 1 e centro O2), tangentes entre si, e uma reta t tangente às duas circunferências nos 

pontos P e Q. 

 
Nessas condições, a equação da reta t é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

5. Uma família deseja realizar um jantar comemorativo de um casamento e dispõe para isso de um salão 

de festas de um clube, onde a área disponível para acomodação das mesas é de 500 m² . As 100 mesas 

existentes no salão encontram-se normalmente agrupadas duas a duas, comportando 6 cadeiras. A 

área de cada mesa é de 1 m² e o espaço necessário em torno deste agrupamento, para acomodação 

das cadeiras e para circulação, é de 6 m² . As mesas podem ser dispostas de maneira isolada, 

comportando 4 pessoas cada. Nessa situação, o espaço necessário para acomodação das cadeiras e 

para circulação é de 4 m² . O número de convidados previsto para o evento é de 400 pessoas. Para 

poder acomodar todos os convidados sentados, com as mesas existentes e dentro da área disponível 

para acomodação das mesas e cadeiras, como deverão ser organizadas as mesas? 

a) Todas deverão ser separadas.  

b) Todas mantidas no agrupamento original de duas mesas.  

c) Um terço das mesas separadas e dois terços agrupadas duas a duas.  

d) Um quarto das mesas separadas e o restante em agrupamento de duas a duas.  

e) Sessenta por cento das mesas separadas e quarenta por cento agrupadas duas a duas. 

6. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de 

operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. 

Segundo levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas 

ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Desta forma, é essencial para os procedimentos 

adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude y 

de uma aeronave, registrada pela torre de controle, t minutos após o início dos procedimentos de 

pouso. 

 
Considere que, durante todo o procedimento de pouso, a relação entre y e t é linear.  

De acordo com os dados apresentados, a relação entre y e t é dada por  

a) y =  400t  

b) y =  2000t  

c) y = 8000  400t  

d) y = 10000  400t  

e) y = 10000  2000t 
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7. Analise o gráfico a seguir, que representa a população mundial, em milhões, entre os anos de 1800 e 

2010. 

 
Denotando por p(t) a população mundial, em milhões, no ano t, é possível aproximar diferentes trechos 

do gráfico por funções afins. Com relação à dinâmica histórico-demográfica, representada no gráfico, 

observa-se, no período em que p(t) aproxima-se de  

a) 75t 144000,−  um aumento da estabilidade política mundial, evidenciado pela inexistência de 

conflitos internacionais.    

b) 75t 144000,−  uma redução das desigualdades socioeconômicas, com a coletivização dos meios 

de produção nos países socialistas.    

c) 
20t

11000,
3

−  um aumento da expectativa de vida da população, com o desenvolvimento científico 

e tecnológico decorrente das corridas espacial e armamentista.    

d) 
20t

11000,
3

−  uma redução da fome nos países africanos em decorrência do processo de 

descolonização, além da melhora das condições sanitárias e de saúde pública.    

e) 
20t

11000,
3

−  uma redução das taxas de mortalidade nos países onde iniciou-se a Revolução 

Industrial, além da manutenção de elevadas taxas de natalidade.    

 

8. Dois dos materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos são o concreto e o asfalto. 

Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto; porém, com 

os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, conforme mostram os 

segmentos de retas nos gráficos. 

 
Mantidas as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso, duas pistas novas, uma 

de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos raios 

solares após (A) 8,225 anos. (B) 9,375 anos. (C) 10,025 anos. (D) 10,175 anos. (E) 9,625 anos. 
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9. No plano cartesiano, a reta s: 4x  3y +12 = 0 intersecta o eixo das abscissas no ponto A e o eixo das 

ordenadas no ponto B. Nessas condições, qual é a distância entre os pontos A e B? 

a) 5 

b)  

c)  

d) 2 

e)  

10. O jornal Folha de S. Paulo publicou em 11 de outubro de 2016, a seguinte informação: 

 
De acordo com as informações apresentadas, suponha que para uma velocidade de 35 km/h a 

probabilidade de lesão fatal seja de 5% e que para velocidades no intervalo [35;55] o gráfico obedeça 

a uma função do 1º grau. Nessas condições, se um motorista dirigindo a 55 km/h, quiser reduzir a 

probabilidade de lesão fatal por atropelamento à metade, ele terá que reduzir a sua velocidade em, 

aproximadamente, 

a) 20% 

b) 25% 

c) 30% 

d) 35% 

11. Em um plano, munido do sistema de coordenadas cartesianas usual, as equações 3x  2y + 6 = 0 e 3x + 

4y  12 = 0 representam duas retas concorrentes. A medida da área da região limitada por essas retas e 

pelo eixo dos x é: 

Dados: u.a. = unidade de área 

a) 9u.a.    

b) 10u.a.    

c) 11u.a.    

d) 12u.a.    

12. Os pontos de coordenadas cartesianas (2,3) e (-1,2) pertencem a uma circunferência. Uma reta que 

passa, necessariamente, pelo centro dessa circunferência tem equação: 

a) 3x  y + 9 = 0    

b) 3x + y - 9 = 0    

c) 3x + y - 4 = 0    

d) x + 3y - 4 = 0    

e) x + 3y - 9 = 0    

13. Em um plano cartesiano, a parábola y = x2 + 4x + 5 e a reta y = x + 5 se intersectam nos pontos P e Q. 

A distância entre esses dois pontos é: 

a)  

b)  

c) 3 

d)  

e) 4 
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PUZZLE   

 

Veja as informações abaixo e tente descobrir o nome do lugar e o número do quarto de hotel em que 

Fernando, Carlos e Joel estavam hospedados. 

Pessoas: Fernando, Carlos, Joel 

Lugares: Recife, Fortaleza, Porto Seguro 

Números dos quartos no hotel: 305, 419, 538 

I. A pessoa de Porto Seguro deixa o seu quarto nº 419, para ir fazer compras. 

II. Uma hora depois, liga para Carlos que está hospedado em um hotel em Recife. 

III. Enquanto isso, Joel vê televisão no seu quarto nº 538. 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Um pouco de história... 

 

Le geométric 

O segundo terço do século XVII foi um importante período da história da matemática, com destaque 

para a grande intercomunicação de ideias entre os matemáticos franceses, dos quais destacamos René 

Descartes e Pierre de Fermat. A eles atribui-se a invenção da geometria analítica. Outros nomes dessa 

época também devem ser lembrados como Roberval, Desargues, Messenne e Pascal. 

René Descartes dedicou grande parte de sua vida à ciência sua obra mais importante datada de 1637, 

va três apêndices, e um deles encontra-

contribuição desse texto é a ideia de dar significado às operações algébricas por meio de 

 

Os pontos representados por pares ordenados de números reais; as retas, circunferência e outras 

curvas podem ser descritas por meio de equações algébricas. As figuras são representadas em um 

referencial formado por dois eixos perpendiculares conhecidos como sistema de coordenadas 

cartesianas, cujo nome foi dado em homenagem a Descartes. 

Pierre de Fermat ao contrário de descartes dedicava-se à ciência e matemática por prazer. Sua grande 

contribuição para a geometria analítica foi a descoberta do seguinte princ

de equações simples até casos mais gerais. Sua obra foi mais sistemática e didática que a de descartes 

mas não foi publicada em vida e por isso na época a geometria analítica era considerada invenção única 

de Descartes. 
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A geometria analítica hoje... 

A geometria analítica desempenha um papel importante no desenvolvimento da computação gráfica. 

As telas dos nossos computadores são modelos de estrutura do plano cartesiano com um número finito 

de pontos. Ao aumentar o número de pontos melhora-se a qualidade de imagem do monitor ou da 

impressão dessa imagem. Na tomografia ou na localização por satélites, por exemplo, a utilização do 

recurso de imagens é fundamental para a melhor interpretação dos resultados. 
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Exercícios  
1. c 

 
2. e 

 
3. e 

 
4. b 
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5. a 

 
6. d 

 
7. e 

 
8. b 
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9. a 

 
10. a 

 
11. a 

 
12. c 
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13. d 
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RESUMO 
 

 

Nessa aula, faremos a análise de questões de provas anteriores do ENEM relativas às competências 1 e 3, 

mencionadas abaixo. 

Competência da área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e 

em outros contextos relevantes para sua vida. 

H1  Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos 

sistemas de comunicação. 

H2  Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para 

resolver problemas sociais. 

H3  Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função 

social desses sistemas. 

H4  Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de 

comunicação e informação. 

 

Competência da área 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, 

integradora social e formadora da identidade. 

H9  Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de 

um grupo social. 

H10  Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades 

cinestésicas. 

H11  Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de 

desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. 

  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Até quando? 

Não adianta olhar pro céu 

Com muita fé e pouca luta 

Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 

E muita greve, você pode, você deve, pode crer 

Não adianta olhar pro chão 

Virar a cara pra não ver 

Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 

Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 
GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo). Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 

As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto 

a) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. 

b) cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. 

c) tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 

d) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 

e) originalidade, pela concisão da linguagem. 
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2. TEXTO I 

Antigamente 

Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais e se um se esquecia de arear os dentes 

antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de 

lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais 

velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. 

Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da 

instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao 

um precipício, jogando com pau de dois bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O 

melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os 

coiós, e antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. 
ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983 (fragmento). 

 

 
FIORIN, J. L. As línguas mudam. In: Revista Língua Portuguesa, n. 24, out. 2007 (adaptado). 

Na leitura do fragmento do texto Antigamente constata-se, pelo emprego de palavras obsoletas, que 

itens lexicais outrora produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela 

que 

a) a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. 

b) o português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português 

europeu. 

c) a heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. 

d) o português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente. 

e) o léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. 

3. Ronaldo Fenômeno  

rendo-me a uma pessoa que venceu barreiras e fez milhões de brasileiros mais felizes. Meus parabéns, 

Ronaldo!  
Eduardo Fernandes Silva  Nova Lima, MG Veja. São Paulo: Abril, ano 44, n. 9, mar. 2011. p. 38.  

Conclui-se que o gênero textual carta do leitor cumpre sua funcionalidade porque:  

a) quem escreveu a carta do leitor emite uma opinião sobre uma reportagem publicada na revista.  

b) a opinião é expressa em linguagem formal, principal característica do gênero.  

c) quem escreveu a carta do leitor demonstra preocupação com o adeus de Ronaldo Fenômeno.  

d) quem escreveu a carta do leitor se identificou com a história de sucesso de Ronaldo Fenômeno.  

e) a opinião expressa coincide com a do editorial da revista. 
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4.  

 
A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de 

interação e de informação. Tal posicionamento é expresso, de forma argumentativa, por meio de uma 

atitude:  

a) crítica, expressa pelas ironias.  

b) resignada, expressa pelas enumerações.  

c) indignada, expressa pelos discursos diretos.  

d) agressiva, expressa pela contra-argumentação.  

e) alienada, expressa pela negação da realidade. 

5. Mas assim que penetramos no universo da web, descobrimos que ele constitui não apenas um imenso 

ajudar o navegante a orientar-se. O melhor guia para a web é a própria web. Ainda que seja preciso ter 

a paciência de explorá-la. Ainda que seja preciso arriscar-

para familiarizar-se com esta terra estranha. Talvez seja preciso ceder por um instante a seu aspecto 

lúdico para descobrir, no desvio de um link, os sites que mais se aproximam de nossos interesses 

profissionais ou de nossas paixões e que poderão, portanto, alimentar da melhor maneira possível 

nossa jornada pessoal. 
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

O usuário iniciante sente-se não raramente desorientado no oceano de informações e possibilidades 

disponíveis na rede mundial de computadores. Nesse sentido, Pierre Lévy destaca como um dos 

principais aspectos da internet o(a) 

a) espaço aberto para a aprendizagem. 

b) grande número de ferramentas de pesquisa. 

c) ausência de mapas ou guias explicativos. 

d) infinito número de páginas virtuais 

e) dificuldade de acesso aos sites de pesquisa. 

6.  

 
O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo 

diferente do consumidor tradicional. Pela associação das características apresentadas no diagrama, 

infere-se que esse novo consumidor sofre influência da 

a) cultura do comércio eletrônico. 

b) busca constante pelo menor preço. 

c) divulgação de informações pelas empresas. 

d) necessidade recorrente de consumo. 

e) postura comum aos consumidores tradicionais. 
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7. PROPAGANDA  O exame dos textos e mensagens de Propaganda revela que ele apresenta posições 

parciais, que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimissem, em vez disso a 

convicção de uma população; trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou leitor de que, em termos 

de opinião, está fora do caminho certo, e de induzi-lo a aderir às teses que lhes são apresentadas, por 

um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões 

do grupo sobre o indivíduo isolado. 
BOBBIP, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política. Brasília: UnB, 1998 (adaptado). 

De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da 

propaganda favorecem a 

a) reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados. 

b) difusão do pensamento e das preferências das grandes massas. 

c) imposição das ideias e posições de grupos específicos. 

d) decisão consciente do consumidor a respeito de sua compra. 

e) identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado. 

8.  

 
Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. O Cartaz tem como finalidade 

a) alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos, 

b) Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. 

c) instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de agressão. 

d) despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. 

e) exigir das autoridades ações preventivas contra a Violência doméstica. 

9. TEXTO I 

Fundamentam-se as regras da Gramática Normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja 

linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o 

uso idiomático estabilizou e consagrou. 
LIMA, C. H. R. Gramática normativa da língua portuguesa, Rio de Janeiro José Olympio, 1989 

TEXTO II 

Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias 

visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse 

de nenhuma espécie  nem sequer mental ou de sonho -, transmudou-se-me o desejo para aquilo que 

em mim Cria ritmos Verbais, ou os escuta de Outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho, 

tal página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar 

tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até, de Vieira, na sua fria 

perfeição de engenharia sintáctica, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de 

coisa movida. 
PESSOA, F. O livro do desassossego. São Paulo Brasiliense, 1986 
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A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos 

textos I e II 

a) nsagem, Considerando-se a seleção, Combinação e sonoridade 

do texto. 

b) 

objeto. 

c) 

pessoais. 

d) O orienta-

comportamento. 

e)  

10. Segundo quadro 

Uma sala da prefeitura. O ambiente é modesto. Durante a mutação, ouve-se um dobrado e vivas a 

Este último, à janela, discursa. 

ODORICO  povo sucupirano! Agoramente já investido no cargo de Prefeito, aqui estou para receber 

a confirmação, a ratificação, a autenticação e por que não dizer a sagração do povo que me elegeu. 

Aplausos vêm de fora. 

ODORICO  eu prometi que meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do 

cemitério. 

Aplausos, aos quais se incorporam as personagens em cena. 

ODORICO  (continuando o discurso:) Botando de lado os entretantos e partindo pros finalmente, é 

uma alegria poder anunciar que prafrentemente vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e 

desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta terra morna e cheirosa de 

Sucupira. E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extrema-unção, que tem 

enterro e cova de graça, conforme o prometido. 
GOMES, D. O bem amado, Rio de Janeiro, Ediouro, 2012 

O gênero peça teatral tem o entretenimento como uma de suas funções. Outra função relevante do 

gênero, explícita nesse trecho de O bem amado, é 

a) criticar satiricamente o comportamento de pessoas públicas. 

b) denunciar a escassez de recursos públicos nas prefeituras do interior. 

c) censurar a falta de domínio da língua padrão em eventos sociais. 

d) despertar a preocupação da plateia com a expectativa de vida dos cidadãos. 

e) questionar o apoio irrestrito de agentes públicos aos gestores governamentais. 

11. TEXTO I 

Seis estados zeram fila de espera para transplante da córnea 

Seis estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de transplantes feitos no 

primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada: a de não ter mais pacientes 

esperando por uma córnea. 

Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo 

eliminaram a lista de espera no transplante de córneas, de acordo com balanço divulgado pelo 

Ministério da Saúde, no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio 

Grande do Norte conseguiram zerar essa fila. 

 

TEXTO II 

 
Disponível em: >http://noticias.uol.com.br>. Acesso em: 11 ago. 2013 (adaptado) 



 

7
 

 
P

o
r.

 

A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, observa-se 

que o cartaz é 

a) contraditório, pois a notícia informa que o país superou a necessidade de doação de órgãos. 

b) complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. 

c) redundante, pois a notícia e o cartaz têm a intenção de influenciar as pessoas a doarem seus 

órgãos. 

d) indispensável, pois a notícia fica incompleta sem o cartaz, que apela para a sensibilidade das 

pessoas. 

e) discordante, pois ambos os textos apresentam posições distintas sobre a necessidade de doação 

de órgãos. 

12. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como 

um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades 

escritas? Não deve mais corrigir? Não! 

Há outra dimensão a ser considerada: de fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um 

português correto, que valeria para todas as ocasiões: o estilo dos contratos não é o mesmo do dos 

manuais de instrução; o dos juízes do Supremo não é o mesmo do dos cordelistas; o dos editoriais dos 

jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais. Ou do de seus colunistas. 
POSSENTI, S. Gramática na cabeça. Língua Portuguesa, ano 5, n. 67, maio 2011 (adaptado). 

 

Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber 

a) descartar as marcas de informalidade do texto. 

b) reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. 

c) moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. 

d) adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. 

e) desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. 

13.  

 
Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o 

da violência sexual infantil. 

Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para 

a) informar crianças vítimas de abuso sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para 

erradicá-la. 

b) denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na 

cadeia. 

c) dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da 

denúncia. 

d) destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado 

dos responsáveis nesse período. 

e) chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono, sendo confundido por 

algumas crianças com um pesadelo. 
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14. Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e discutir o que quiser na 

atividade da sua escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem o todo do texto veiculado 

pela internet, por meio dos posts. Assim, essa ferramenta deixa de ter como única função a exposição 

de vida e/ou rotina de alguém  como em um diário pessoal , função para qual serviu inicialmente 

e que o popularizou, permitindo também que seja um espaço para a discussão de ideias, trocas e 

divulgação de informações. 

A produção dos blogs requer uma relação de troca, que acaba unindo pessoas em torno de um ponto 

de interesse comum. A força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa, sem nenhum 

conhecimento técnico, publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas 

publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. 
LOPES, B. O. A linguagem dos blogs e as redes sociais. Disponível em: www.fateczl.edu.br. Acesso em: 29 abr. 2013 

(adaptado). 

De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como 

a) estratégia para estimular relações de amizade. 

b) espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias. 

c) gênero discursivo substituto dos tradicionais diários pessoais. 

d) ferramenta para aperfeiçoamento da comunicação virtual escrita. 

e) recurso para incentivar a ajuda mútua e a divulgação da rotina diária. 

15.  

 
O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a 

ela incorporadas serão responsáveis por 

a) estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV. 

b) contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. 

c) transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais. 

d) renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens. 

e) minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de massa. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

TEXTO I 

Venezuelanos estão mais pobres e mais magros 

CARACAS - A pobreza subiu para 87% na Venezuela em 2017 (6,2 pontos a mais em relação a 

2016), impulsionada pela hiperinflação, e os venezuelanos emagreceram em média 11,4 quilos com 

relação ao ano anterior, indicou um estudo divulgado nesta quarta-feira e realizado pelas principais 

universidades do país. 

A Pesquisa Nacional de Condições de Vida revelou algumas das dificuldades enfrentadas pelos 30 

milhões de habitantes da Venezuela, população afetada pela pior crise econômica de sua história. 

o aumento dos 

María Ponce, que participou da elaboração do estudo.  
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A taxa de pobreza na Venezuela foi calculada levando em conta as condições de moradia, serviços, 

educação, trabalho e proteção social dos 6.188 lares consultados. Ainda de acordo com a pesquisa, 

em razão da hiperinflação, os venezuelanos foram forçados a mudar sua dieta, passando a comer 

menos ou até a pular as refeições. 
Disponível em: http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,venezuelanos-estao-mais-pobres-e-mais-

magros,70002198854 

TEXTO II 

Pisou na bola 

Muito fraca a reportagem sobre personalidade. Achei a linguagem muito cheia de termos técnicos, o 

que não combina com a revista. Também achei a matéria muito curta: quando começa a ficar 

interessante, acabou! Pisaram na bola dessa vez, edição. Carlos Cavalcanti, Salvador  BA. 

 

Os textos acima, ambos usualmente veiculados em meios de comunicação com notícias escritas (como 

jornais e revistas), se propõem a funções diferentes. Explicite essas funções e justifique sua resposta. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

A linguagem coloquial adotada por Gabriel, O Pensador, confere à letra da música grande 

espontaneidade, marca do discurso utilizado no gênero textual rap. 

2. e 

O texto Antigamente e o quadro comparativo contribuem para reforçar a ideia de que a língua é flexível 

e está sempre em mudança, uma vez que determinadas palavras deixam de serem utilizadas ao longo do 

tempo, outras admitem novos significados e, ainda, há a criação de novos termos e sentidos. 

3. a  

o gênero carta do leitor se propõe a representar a opinião de quem lê uma reportagem e não do meio 

que a publica/ quem a escreve. 

4. a  

A ironia presente na tirinha consiste em, justamente, denunciar de forma crítica a falsa ideia de que as 

pessoas não utilizam as redes para disseminar o preconceito, a covardia ou a ignorância. 

5. a  

-se o caráter autoexplicativo e funcional 

que demonstra que a rede é um ambiente amplo e aberto para a aprendizagem. 

6. a  

A letra da canção retrata a forte desigualdade social presente no país, contrastando o espaço da periferia 

(espaço da escassez) e áreas de prestígio social (espaço marcado por ofertas). 

7. c 

O texto aborda sobre o pensamento de uma minoria, por isso, adere a teses por meio de propagandas. 

8. b 

A finalidade do cartaz é conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência 

 

9. b  

A função que predomina nos dois textos é a metalinguística, visto que o primeiro texto foi extraído de 

uma gramática que propõe reflexões sobre regras gramaticais. Já o segundo texto, escrito por um 

famoso poeta, trata do seu gosto e do de outros autores pela palavra. Em suma, o elemento da 

nção metalinguística, encontra-se em destaque nos dois 

textos. 

10. a 

O gênero peça teatral tem como função social o entretenimento, entretanto, o texto apresenta uma 

crítica por meio da ironia e sátira o comportamento do personagem Odorico que pode ser classificado 

também como objetivo desse gênero textual. 

11. b  

Tendo em vista que a notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos, pode-se afirmar que o 

cartaz é complementar à notícia, pois faz uma campanha a favor da doação de órgãos, suplementando a 

ideia passada no texto I: o aumento no número de doadores. 

12. d  

O domínio da língua portuguesa implica saber adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e 

contexto, porque o uso da linguagem depende da situação comunicativa em que se está inserido. Num 

contexto em que o falante está rodeado pela família ou pelos amigos, normalmente emprega-se uma 

linguagem informal, que permite, por exemplo, o uso de gírias. Diferentemente, a linguagem formal é 

usada em situações de mais formalidade, como em um discurso público. 
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13. c  

A fim de proporcionar visibilidade à questão da violência sexual infantil, a propaganda usa a metáfora do 

pesadelo para mostrar a proporção de abuso sexual contra meninas, que é uma angústia, um tormento, 

assim como um sonho ruim. 

14. b  

O blog 

sem nenhum conhecimento técnico, publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras 

pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito,  

15. b 

 

 

Questão Contexto 
  

O texto I se propõe a veicular uma notícia e o texto II se propõe a veicular uma opinião acerca de uma 

notícia já publicada. Assim, temos no texto I uma reportagem e, no segundo, uma carta do leitor.   
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Análise de questões anteriores (ênfase 

nas competências das áreas 6 e 7) 

25 

out 
 

RESUMO 
 

Nessa aula, faremos a análise de questões de provas anteriores do ENEM relativas às competências 6 e 7, 

mencionadas abaixo. 

 

Competência de área 6  Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como 

meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e 

informação. 

H18  Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e 

estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

H19  Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. 

H20  Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade 

nacional. 

Competência de área 7  Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

H21  Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade 

de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

H22  Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 

H23  Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 

procedimentos argumentativos utilizados. 

H24  Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais 

como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. 14 coisas que você não deve jogar na privada 

Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também 

deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar 

entupimentos: 

• cotonete e fio dental; 

• medicamento e preservativo; 

• óleo de cozinha; 

• ponta de cigarro; 

• poeira de varrição de casa; 

• fio de cabelo e pelo de animais; 

• tinta que não seja à base de água; 

• querosene, gasolina, solvente, tíner. 

Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, 

podem ser levados a pontos de coleta especiais, que darão destinação final adequada. 
MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado). 

 O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função 

conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial, que busca 

a) despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis 

que beneficiarão a sustentabilidade do planeta. 

b) informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre 

como fazer o correto descarte de alguns dejetos. 

c) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do 

autor do texto em relação ao planeta. 

d) estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre 

ações de sustentabilidade está sendo compreendida. 

e) explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos usados de forma a 

proporcionar melhor compreensão do texto. 
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2. Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente 

Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só 

nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar 

embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos 

anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode 

impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito 

e até causar acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material 

descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está sobrando nas 

rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se 

transformar em sacos de lixo, baldes, cabides e até acessórios para os carros. 
Disponível em: <www.girodasestradas.com.br>. Acesso em: 31 jul. 2012. 

Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo 

contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam. Pela leitura do texto 

apresentado, reconhece-se que sua função é 

a) apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país. 

b) alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de recicláveis. 

c) divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras. 

d) revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos. 

e) conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. 

3.  

 

Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais são usados com o objetivo de atingir o 

público-alvo, influenciando seu comportamento. Considerando as informações verbais e não verbais 

trazidas no texto a respeito da hepatite, verifica-se que 

a) o tom lúdico é empregado como recurso de consolidação do pacto de confiança entre o médico 

e a população. 

b) a figura do profissional de saúde é legitimada, evocando-se o discurso autorizado como estratégia 

argumentativa. 

c) o uso de construções coloquiais e específicas da oralidade são recursos de argumentação que 

simulam o discurso do médico. 

d) a empresa anunciada deixa de autopromover ao mostrar a preocupação social e assumir a 

responsabilidade pelas informações. 

e) o discurso evidencia uma cena de ensinamento didático, projetado com subjetividade 

no trecho sobre as maneiras de prevenção. 
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4. O exercício da crônica 

Escrever crônica é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista; não a prosa de um 

ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou 

porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de uma máquina, 

olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um assunto qualquer, de preferência colhido 

no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um 

sangue novo. Se nada houver, restar-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um 

processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida 

emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto 

da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. 

MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São Paulo: Cia das Letras, 1991. 

Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui 

a) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. 

b) nos elementos que servem de inspiração ao cronista. 

c) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. 

d) no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. 

e) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. 

5. Eu  como meu pai e minha mãe vieram se  

minha mãe morava no Piauí com    

  tinha 

irmão mais  padrinho

no    funcionários cheio e ele teve 

que ir para outro local e pediu transferência prum mais perto de Parnaíba que era a cidade onde eles 

moravam e por engano    família veio parar em 

Mossoró que exatamente o local mais perto onde tinha vaga pra funcionário do Banco do Brasil e:: ela 

foi parar na rua do meu   começaram a namoraram 

 

fato muito interessante  se 

 hoje estão junt  anos de casados. 
CUNHA, M. F. A. (org.) Corpus discurso & gramática: a língua falada e escrita na cidade de Natal. Natal: EdUFRN, 1998. 

Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se observa a frequente 

 

a) índice de baixa escolaridade do falante. 

b) estratégia típica da manutenção da interação oral. 

c) marca de conexão lógica entre conteúdos na fala. 

d) manifestação característica da fala nordestina. 

e) recurso enfatizador da informação mais relevante da narrativa. 

6. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades 

menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma tem múltiplos mecanismos que regulam o 

número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. 
DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Predomina no texto a função da linguagem 

a) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. 

b) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. 

c) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. 

d) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. 

e) referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. 

7. Câncer 21/06 a 21/07 

O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo 

indicar ́ onde você falha  se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. este novo ciclo exige 

çã comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. 

Há preocupação com a família, e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se: palavra preciosa ́ 

palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as 

expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de 

intimidade com os assuntos da alma. 
Revista Cláudia. No 7, ano 48, jul. 2009. 
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O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, 

seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos 

socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é 

a) vender um produto anunciado. 

b) informar sobre astronomia. 

c) ensinar os cuidados com a saúde. 

d) expor a opinião de leitores em um jornal. 

e) aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 

8. S.O.S Português 

Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse 

aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o 

que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa 

que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com 

situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas 

modalidades da língua: a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. 
S.O.S Português. Nova Escola. São Paulo: Abril, Ano XXV, nº- 231, abr. 2010 (fragmento adaptado). 

O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada 

a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas 

próprias do uso 

a) regional, pela presença de léxico de determinada região do Brasil. 

b) literário, pela conformidade com as normas da gramática. 

c) técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. 

d) coloquial, por meio do registro de informalidade. 

e) oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. 

9.  

 
Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo 

configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto 

publicitário, seu objetivo básico é 

a) influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam à adesão ao consumo. 

b) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. 

c) defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder 

aquisitivo. 

d) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente 

desfavorecidas 

e) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. 

10. Transtorno do comer compulsivo 

O transtorno do comer compulsivo vem sendo reconhecido, nos últimos anos, como uma síndrome 

caracterizada por episódios de ingestão exagerada e compulsiva de alimentos, porém, diferentemente 

da bulimia nervosa, essas pessoas não tentam evitar ganho de peso com os métodos compensatórios. 

Os episódios vêm acompanhados de uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer, 

sentimentos de culpa e de vergonha. 

Muitas pessoas com essa síndrome são obesas, apresentando uma história de variação de peso, pois a 

comida ́ usada para lidar com problemas psicológicos. O transtorno do comer compulsivo ́ 

encontrado em cerca de 2% da população em geral, mais frequentemente acometendo mulheres entre 

20 e 30 anos de idade. Pesquisas demonstram que 30% das pessoas que procuram tratamento para 

obesidade ou para perda de peso são portadoras de transtorno do comer compulsivo. 
Disponível em: <http://www.abcdasaude.com.br>. Acesso em: 1 maio 2009 (adaptado). 
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Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a finalidade de 

a) descrever e fornecer orientações sobre a síndrome da compulsão alimentícia. 

b) narrar a vida das pessoas que têm o transtorno do comer compulsivo. 

c) aconselhar as pessoas obesas a perder peso com métodos simples. 

d) expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação.  

e) encaminhar as pessoas para a mudança de hábitos alimentícios. 

11.  

 
O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender 

um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar 

ganda requer do 

leitor 

a) a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. 

b) a avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. 

c) atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente. 

d) o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. 

e) 

 

12. Não tem tradução 

 

Lá no morro, se eu fizer uma falseta 

A Risoleta desiste logo do francês e do inglês 

A gíria que o nosso morro criou 

Bem cedo a cidade aceitou e usou 

 

Essa gente hoje em dia que tem mania de exibição 

Não entende que o samba não tem tradução no idioma francês 

Tudo aquilo que o malandro pronuncia 

Com voz macia é brasileiro, já passou de português 

Amor lá no morro é amor pra chuchu 

As rimas do samba não são I love you 

E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny 

Só pode ser conversa de telefone 
ROSA, N. In: SOBRAL, João J. V. A tradução dos bambas. Revista Língua Portuguesa. Ano 4, n° 54. São Paulo: Segmento, 

abr. 2010 (fragmento). 

As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada 

preocupação do artista com seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil, no início dos 

anos 1920, ainda são modernas. Nesse fragmento do samba ão tem tradução , por meio do recurso 

da metalinguagem, o poeta propõe 

a) incorporar novos costumes de origem francesa e americana, juntamente com vocábulos 

estrangeiros. 

b) respeitar e preservar o português padrão como forma de fortalecimento do idioma do Brasil. 

c) valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade 

nacional. 

d) mudar os valores sociais vigentes à época, com o advento do novo e quente ritmo da música 

popular brasileira. 

e) ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão de valores étnicos de sociedades mais 

desenvolvidas. 
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13. Novas tecnologias 

Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente 

aquelas ligadas às atividades de teleco

 

transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje 

nos bolsos,  

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 

aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 

Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 

comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em 

objeto público de entretenimento. 

Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por 

espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual 

tanto controlamos quanto somos controlados. 
SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar 2013 

(adaptado). 

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que 

permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, 

nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva 

a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias. 

b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias. 

c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas 

tecnologias. 

d) tornar o leitor coparticipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas 

é manipulado. 

e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 

controlem as pessoas. 

14.  

 
O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais 

nessa propaganda revela que 

a) o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. 

b) a preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. 

c) a acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. 

d) o descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável do mundo. 

e) a agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas 

ambientais. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Leia o poema abaixo, de Manuel Bandeira: 

Poema tirado de uma notícia de jornal 

João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem 

número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

 
Esse texto, apesar de ser um poema, apresenta, além da função poética, outra função da linguagem 

predominante. Que função é essa? Justifique. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b  

Lembrar que a função referencial está focada no aspecto informacional  então, o aspecto de orientação 

é apropriado a este tipo de comunicação. 

2. e  

O texto trabalha a questão de conscientizar sobre a preservação ambiental e a segurança nas rodovias. 

Isso é, claramente, percebido no texto nos três últimos períodos. 

3. b 

A figura da médica aparece para legitimar o texto escrito, aumentando as chances de adesão do público 

leitor. 

4. e  

A função predominante no texto é metalinguagem: a mensagem é centrada em seu próprio código. 

Nesse texto, o cronista dedica-se por explicar, por meio de uma crônica, algumas dificuldades 

encontradas por quem escreve esse gênero textual. 

5. b  

conversacional  por ser um elemento típico da fala que não integra o conteúdo do texto, apresentando 

apenas valor tipicamente interacional. 

6. e 

Entre as características da função referencial, destacam-se o cunho informativo e a objetividade; tais 

aspectos podem ser reconhecidos no texto. 

7. e 

O horóscopo, com características vinculadas ao texto injuntivo, visa orientar e/ou aconselhar o leitor 

sobre a sua vida. Entre os temas, é possível notar um direcionamento para questões amorosas, familiares, 

de trabalho e, inclusive, sobre a saúde. 

8. c 

O texto contém termos técnicos, uma vez que é uma revista direcionada a professores de língua 

 

9. a  

Os textos publicitários, em geral, dialogam com o interlocutor e visam persuadir seu público-alvo. No 

anúncio em questão, há um caráter apelativo que incita ao consumo. 

10. d  

Trata-se de um texto informativo e, por isso, expositivo, ou seja, o texto expõe as características do 

transtorno em questão. 

11. d  

Para compreender o anúncio publicitário, é preciso lembrar da expressão popular 

monstros e figuras míticas para o divertimento de seu público. 

12. c 

A metalinguagem na canção de Noel Rosa se dá pelo uso da própria letra ao refletir sobre a sua 

composição poética. Neste sentido, o eu lírico visa valorizar a fala popular brasileira e reconhecer a 

linguagem coloquial como forma de identidade nacional. 

13. d  

Ao escolher utilizar os verbos na primeira pessoa do plural, o autor do artigo de opinião deixa claro o seu 

ponto de vista e mostra que os leitores também compartilham desse posicionamento, dando, assim, mais 

credibilidade ao que defende. 
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14. e 

demonstram a responsabilidade do homem no processo das mudanças climáticas. 

 

Questão Contexto  
 

O texto apresenta a linguagem referencial predominante, junto da função poética, pois se aproxima de 

uma linguagem jornalística/ informativa. 
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Quí. 
 

Professor: Xandão 

Monitor: Rodrigo Pova 
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Reação orgânica: reação de substituição, 

transesterificação, saponificação, processo de 

Kolbe, processo de Dumas, sintese de Wurtz e 

síntese de Willanson 

23 

out 

 

RESUMO   
 

 

Reações de Substituição 
Falando de uma forma genérica, as reações de substituição são aquelas em que SUBSTITUÍMOS um 

hidrogênio de um composto orgânico por algum grupo de outro reagente, que em alguns casos será 

inorgânico e em outros casos, orgânico.  

Isso ocorre quando colocamos o substrato (composto orgânico que terá um de seus H substituído) em 

contato com o reagente, em presença ou não de catalisador (a depender dos reagentes utilizados), e resulta 

em 2 outros compostos, funcionando de maneira análoga às reações de DUPLA-TROCA ou 

DESLOCAMENTO, que aprendemos na química inorgânica. 

Veja o caso geral abaixo, em que o substrato é o metano e o reagente é um composto hipotético XY: 

 
Obs.: As reações de substituição nos hidrocarbonetos são típicas de hidrocarbonetos saturados (alcanos e 

ciclanos), mas também pode ocorrer no benzeno. Neste material, no entanto, não abordaremos estes 

aromáticos ainda. 

 

Halogenação 
• Ocorre com adição de HALOGÊNIOS (Cl2 ou Br2, uma vez que o F2 é reativo demais, sendo até 

explosivo, e o I2 tem reação lenta demais) aos alcanos e ciclanos; 

• O hidrogênio é substituído por um dos átomos do halogênio molecular; 

• Utiliza LUZ (λ como catalisadores; 

• Em alcano, os produtos formados são um HALETO DE ALQUILA e um HIDRÁCIDO HALOGENADO; 

 
 

IMPORTANTE À BEÇA: 

Ao fazermos a cloração do metilbutano, encontram-se os seguintes produtos com suas proporções: 

 



 

 
Q
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Como 90% dos produtos formados foram com substituição em hidrogênio terciário, 9% em hidrogênio 

secundário e 1% em hidrogênio primário, conclui-se que a ORDEM DE REATIVIDADE DO HIDROGÊNIO é a 

seguinte: 

H terciário > H secundário > H primário 

  

Sendo assim, o PRODUTO PRINCIPAL de uma substituição em alcano será aquele em que o grupo 

substituinte se ligou ao CARBONO MENOS HIDROGENADO. 

 

• Em cicloalcano, os produtos formados são um HALETO DE CICLOALQUILA e um HIDRÁCIDO 

HALOGENADO; 

 
 

Obs.:  

a. Lembrando que caso o catalisador, em vez de luz e calor, fosse um ácido de Lewis, a reação seria a de 

adição, e não substituição, como já vimos; 

b. No ciclopropano, não ocorre a reação de substituição, mesmo em presença de luz e calor; 

c. No ciclopentano e no ciclohexano, não ocorre reação de adição, mesmo em presença de ácido de Lewis, 

devido à pouca tensão em seus aneis. 

 

Nitração 
• Ocorre com adição de ÁCIDO NÍTRICO concentrado (HNO3) aos alcanos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo -NO2 do ácido; 

• Utiliza ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4) como catalisadores; 

• Em um alcano, os produtos formados são um NITROALCANO e uma ÁGUA. 

 

Sulfonação 
• Ocorre com adição de ÁCIDO SULFÚRICO concentrado (H2SO4) aos alcanos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo SO3H do ácido; 

• Utiliza ANIDRIDO SULFÚRICO (SO3) como catalisador; 

• Em um alcano, os produtos formados são um ÁCIDO SULFÔNICO e uma ÁGUA. 

 
Obs.: Existem sais derivados de ácido sulfônico, obtidos pela substituição do H do SO3H por cátions 

metálicos, através de reações de neutralização. O detergente, por exemplo, é composto por um sal de ácido 

sulfônico, enquanto que o sabão é um sal de ácido carboxílico. 
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Esterificação 
• Ocorre entre um ÁLCOOL e um ÁCIDO CARBOXÍLICO; 

• Há a reação de OH da carboxila de ácido com H da hidroxila de álcool; 

• Os produtos formados são um ÉSTER e uma ÁGUA. 

 
Transesterificação 
• Ocorre entre um ÁLCOOL e um ÉSTER; 

• Há a reação do radical do álcool com o carboxilato do éster; 

• Utiliza ácido ou base forte como catalisador; 

• Os produtos formados são um outro ÁLCOOL e um outro ÉSTER. 

 

Síntese de Wurtz 
• Ocorre entre HALETOS ORGÂNICOS e o SÓDIO METÁLICO; 

• Há a reação entre os halogênios e o sódio metálico e a união dos dois radicais orgânicos; 

• Utiliza um éter como catalisador; 

• Os produtos formados são HIDROCARBONETO e HALETO DE SÓDIO. 

 

Processo de Kolbe 
• Ocorre com a eletrólise de 2 mol de ÁCIDO CARBOXÍLICO; 

• Há a reação dos radicais dos ácidos carboxílicos e a oxidação das carboxilas a gás carbônico; 

• Utiliza corrente elétrica, base forte (KOH) e metanol como catalisadores; 

• Os produtos formados são HIDROCARBONETO e 2 mol de CO2. 

 

R1COO  + R2COO  1-R2 + 2 CO2 

 

Síntese de Willamson 
• Ocorre entre HALETOS ORGÂNICOS e ALCÓXIDOS DE SÓDIO (R  ONa); 

• Há a reação do halogênio do haleto com o sódio do alcóxido; 

• Utiliza geralmente compostos básicos como catalisadores; 

• Os produtos formados são um ÉTER e o CLORETO DE SÓDIO. 

R1  Cl + R2  2  O  R1 + NaCl 
 

Processo de Dumas 
• Ocorre entre SAIS ORGÂNICOS (cadeia acíclica e saturada) e CAL SODADA (CaO + NaOH); 

• É realizada a seco e a altas temperaturas; 

• O óxido de cálcio não participa da reação; Está presente apenas para reduzir a reatividade do NaOH; 

• Os produtos formados são um ALCANO e o CARBONATO DE SÓDIO. 
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Saponificação 
• Ocorre entre um ÉSTER (derivado de ácido graxo, isto é, de cadeia carbônica muito longa) e o 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO ou de POTÁSSIO; 

• Há a reação do sódio do hidróxido com o carboxilato do éster e da hidroxila do hidróxido com o radical 

ligado ao carboxilato; 

• Utiliza meio aquoso; 

• Os produtos formados são um SAL SÓDICO/POTÁSSICO DE ÁCIDO CARBOXÍLICO e um ÁLCOOL. 

 

 
 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao 

uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre 

triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa 

molar, como o metanol ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química: 

 

 
A função química presente no produto que representa o biodiesel é  

a) éter.     

b) éster.     

c) álcool.    

d) cetona.     

e) ácido carboxílico.     

2. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo 

conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos 

diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de 

energia, em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse 

processo. 

 
Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetil-butanoico é 

o  

a) 2,2,7,7-tetrametil-octano.    

b) 3,3,4,4-tetrametil-hexano.    

c) 2,2,5,5-tetrametil-hexano.    

d) 3,3,6,6-tetrametil-octano.    

e) 2,2,4,4-tetrametil-hexano.    
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3. Reações de substituição radicalar são muito importantes na prática e podem ser usadas para sintetizar 

haloalcanos a partir de alcanos, por meio da substituição de hidrogênios por halogênios. O alcano que, 

por monocloração, forma apenas um haloalcano é o  

a) propano.    

b) ciclobutano.    

c) 
2 metilpropano.−

    

d) 2,3 dimetilbu tano.−     

e) 
1 metilciclopropano.−

    

4. Na reação do cloreto de iso-butila com sódio metálico, através da Síntese de Würtz, teremos como 

principal produto:  

a) 2,5-dimetil-hexano    

b) n-octano    

c) 2-metil-heptano    

d) 3,4-dimetil-hexano    

e) 2,3-dimetil-hexano    

5. Nucleófilos (Nu )−  são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila, por meio de uma reação 

chamada substituição nucleofílica N(S ),  como mostrado no esquema: 

R X Nu R Nu X− −− + → − +  (R =  grupo alquila e X =  halogênio) 

A reação de NS  entre metóxido de sódio 3(Nu CH O )− −=  e brometo de metila fornece um composto 

orgânico pertencente à função  

a) éter.    

b) éster.    

c) álcool.    

d) haleto.    

e) hidrocarboneto.     

6. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. 

Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de 

estrutura simples, como é o caso do C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. 

 
O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de 

esterificação são, respectivamente,  

a) ácido benzoico e etanol.    

b) ácido propanoico e hexanol.    

c) ácido fenilacético e metanol.    

d) ácido propiônico e cicloexanol.    

e) ácido acético e álcool benzílico.    
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7. A reação do 2-bromo-2-metilpropano  (A) com o etóxido de sódio (B), usando etanol como solvente, 

leva a uma mistura de produtos C e D, apresentada abaixo. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

Em relação aos produtos, é correto afirmar que C é formado por uma reação de __________; e D, por 

uma reação de __________.  

a) substituição  desidratacão    

b) substituição  eliminação    

c) oxidaçăo  desidrogenaçăo    

d) adição  eliminação    

e) adição  desidratação    

8. A incorporação de saberes e de tecnologias populares como, por exemplo, a obtenção do sabão de 

cinzas, a partir de uma mistura de lixívia de madeira queimada com grandes quantidades de gordura 

animal sob aquecimento, demonstra que já se sabia como controlar uma reação química, cuja 

finalidade, neste caso, era produzir sabão. 

De acordo com o conhecimento químico, o sabão de cinzas se forma mediante a ocorrência de 

reações químicas entre a potassa, que é obtida das cinzas, e os ácidos graxos presentes na gordura 

animal. 
Disponível em: <www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID241/v15_n2_a2010.pdf>. Acesso em 21.09.2012. Adaptado. 

A palavra potassa é usada em geral para indicar o carbonato de potássio ( 2 3K CO ), que, em meio 

aquoso, sofre hidrólise. A produção do sabão é possível porque a hidrólise da potassa leva à formação 

de um meio fortemente  

a) ácido, promovendo a esterificação.    

b) ácido, promovendo a saponificação.    

c) alcalino, promovendo a esterificação    

d) alcalino, promovendo a saponificação.    

e) ácido, promovendo a hidrólise da gordura.    

9. rios 

profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo. Assim como o petróleo, ele resulta da 

degradação da matéria orgânica, fósseis de animais e plantas pré-históricas, sendo retirado da terra 

através de perfurações. 

Inodoro, incolor e de queima mais limpa que os demais combustíveis, o Gás Natural é resultado da 

combinação de hidrocarbonetos gasosos, nas condições normais atmosféricas de pressão e 

 
Disponível em: <http://www.bahiagas.com.br/gas-natural/o-que-e-gas-natural/>. 

O nome do composto resultante da trinitração do gás natural, é: 

a) amina terciária 

b) 1,1,1-triaminometano 

c) 1-trinitrometano 

d) metanoato de trinitrogênio 

e) trinitrometano 
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10. A reação de Williamson foi desenvolvida por Alexander Williamson em meados do século XIX. 

Tipicamente, ela envolve a reação de um íon alcóxido com uma haleto de alquila e é importante na 

história da química orgânica, porque ajuda a provar a estrutura de éteres. 

A síntese do metóxi-etano, segundo o método Willamson, deve empregar como reagentes, 

a) Metanol e etanol. 

b) Ácido metanoico e etanol. 

c) Etóxido de sódio e clorometano. 

d) Metóxido de cloro e sodioetano. 

e) Etóxido de cloro e metano sódico. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Tetracloreto de carbono ou tetraclorometano é um composto orgânico com a fórmula química CCl4. 

É um reagente usado na química sintética e foi muito usado como agente extintor e como agente 

refrigerante. 

Quantos mols de Cl2 são necessários para a produção de 1 mol de CCl4 a partir de 1 mol de metano?  
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
  
1. b 

   
2. c 

Para o ácido 3,3-dimetil-butanoico, vem: 

   
3. b 

 
Para alcanos com mais de 3 carbonos, a halogenação irá formar uma mistura de diferentes compostos 

substituídos.   
4. a 

CH3-CH-CH2-Cl + 2 Na + Cl-CH2-CH-CH3 3-CH-CH2-CH2-CH-CH3 + 2 NaCl 

         |                                                |                           |                      | 

         CH3                                          CH3                    CH3                CH3 

5. a 

Substituindo 3Nu (CH O )− −
 e o brometo de metila 3(CH Br)  na equação fornecida no enunciado, vem: 

3 3 33
CH Br CH OCH BrCH O

3 3 3 3

Éter

R X Nu R Nu X

CH Br CH O H C O CH Br

−−

− −

− −

− + → − +

+ → − − +

   

6. a 

Teremos: 

   

ciclobutano       cloro                 clorociclobutano    ácido clorídrico 
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7. b 

Em relação aos produtos, é correto afirmar que o metil-tercbutil-éter é formado por uma reação de 

substituição; e D, por uma reação de eliminação. 

   
8. d 

A produção do sabão é possível porque a hidrólise da potassa leva à formação de um meio fortemente 

alcalino, promovendo a saponificação. 

2
2 3 3

2 3

K CO 2K CO

K CO 2

+ −→ +

+ 2 2H O 2K 2OH H O+ −+ + 2

2 3 2 2

meio fortemente
alcalino

CO

K CO H O 2K 2OH CO+ −

+

+ + +

   

9. e 

CH4 + 3 HNO3  CH(NO2)3 + 3 H2O 

10. c 

CH3-Cl + CH3-CH2- CH3-O-CH2-CH3 + NaCl 

 

Questão Contexto  
 

São necessários 4 mols de gás cloro para a formação de 1 mol de CCl4, segundo a reação de substituição: 

CH4 + 4 Cl2 4 + 4 HCl 

 

 
 



 

 
Q

u
í.

 

Quí. 
 

Professor: Xandão 

Monitor:  Diego Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Q

u
í.

 

Reação Orgânica: Reação de 

oxidação, eliminação e polímeros 

23 

out 
 

 

RESUMO   
 

 

 

Reações de Oxidação 
 

1) Oxidação em Alcenos (ligações duplas) 
 

a) Oxidação branda  

 

Ocorre a oxidação em uma solução aquosa diluída, neutra ou levemente alcalina, geralmente, de 

permanganato de potássio. Indicamos o agente oxidante por [O] e temos a formação de um diálcool, também 

chamado de diol ou glicol: 

  

 
(Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004) 

 

OBS: Reparem no aumento do nox do carbono, ou seja, perda de elétrons, caracterizando uma oxidação. 

 

b) Oxidação enérgica 

 

Ocorre quando o oxidante é uma solução aquosa de permanganato ou dicromato de potássio em meio ácido 

(em geral H2SO4). 

O agente oxidante formado atacará o alceno, quebrando a molécula na ligação dupla e produzindo ácido 

carboxílico e/ou cetona e/ou gás carbônico (CO2): 

 

 

 
(Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004) 

 

O tipo de produto obtido depende da posição da ligação dupla:  

 

• Se o carbono for primário produz CO2 e H2O;  

• Se o carbono for secundário produz ácido carboxílico;  

• Se o carbono for terciário produz cetona.  
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c) Ozonólise 

 

 
(Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004) 

 

Aqui, o zinco é utilizado para quebra da água oxigenada (H2O2), impedindo que ela oxide o aldeído para 

ácido carboxílico.  

 

Podemos perceber que:  

 

• O carbono primário ou secundário da ligação dupla produz aldeídos;  

• O carbono terciário produz cetona. 

 

2) Oxidação em Alcinos (ligações triplas) 
 

a) Oxidação branda  

 

Utilizando o permanganato de potássio (KMnO4) em solução aquosa neutra ou levemente alcalina, os alcinos 

produzem dicetonas, compostos orgânicos com duas carbonilas secundárias:  

 

 
(Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004) 

 

OBS: e um aldeído. 

 

b) Oxidação enérgica  

 

Essa oxidação é feita com aquecimento, de solução ácida de permanganato de potássio(KMnO4). Há quebra 

fim, forma-se ácidos carboxílicos. 

 
(Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004) 

 

 

OBS: 2 e H2O. 
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3) Oxidação de ciclanos 
 

A teoria das tensões dos anéis de Baeyer diz, resumidamente, que:  

 

 

 Anéis de 3 e 4 carbonos são quebrados com maior facilidade por conta dessa tensão. Oxidantes mais fortes 

como HNO3 concentrado, KMnO4 em solução ácida, conseguem quebrar também os anéis de 5 e 6 carbonos. 

Na quebra desses anéis, são produzidos ácidos dicarboxílicos (diácidos): 

 

 
 

OBS: Uma importante diferenciação em relação aos alcenos, é que o KMnO4 , em solução aquosa neutra, 

não reage com os ciclanos.  

 

 

4) Oxidação de álcoois 
 

Os oxidantes enérgicos, como KMnO4 ou K2Cr2O7 em meio ácido, serão usados  na oxidação de álcoois, e 

seus produtos se diferenciam pelo tipo de álcool que será oxidado: Primário, secundário ou terciário. 

 

 
 

 

OBS: Álcoois terciários não se oxidam, caso as condições de oxidação sejam extremas, a molécula irá quebra-

se. 

 

5) Combustão 
 

Em geral, os compostos orgânicos sofrem combustão. Essa reação é uma oxidação acontece com o 

rompimento da cadeia carbônica, liberando grande quantidade de energia e gerando como produto CO(se 

a reação for incompleta) ou CO2(se a reação for completa). O hidrogênio produz H2O, o nitrogênio produz 

NO ou NO2 ; e assim por diante. 

Veja os exemplos: 
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Combustão completa: 

 
 

Combustão incompleta 

 
 

 

O éter mais comum, o dietílico, é muito inflamável e até explosivo. Sua combustão completa segue o padrão 

de combustão e tem com produtos os mesmos da combustões orgânicas: CO2 e H2O. 

 

 
 

OBS: Os éteres(especialmente o éter dietílico) quando oxidados lentamente pelo oxigênio do ar, dão origem 

a peróxidos: 

 

 
 

Reações de Eliminação 
 
Reações de eliminação nada mais são, reações que acontecem saída de dois átomos ou grupos vizinhos com 

a formação de uma ligação dupla. Basicamente, existem quatro tipo de reação de eliminação: 

 
1) Eliminação de hidrogênio (desidrogenação) 
 

A partir dos alcanos (existentes em grande quantidade no petróleo) obtemos alcenos, por isso essa reação é 

de grande importância na indústria petroquímica. 

 

 
 

2) Eliminação de halogênios (de-halogenação) 
 

Na eliminação de halogênios, que são eletronegativos, usamos um metal por ser eletropositivo(geralmente 

Zinco), catalisado por um álcool 

 

 
 

3) Eliminação de halogenidretos, HCl, HBr, HI (desidro-halogenação) 

 

Esse tipo de reação é obtida por meio de KOH dissolvido em álcool, e faz sentido, pois é interessante usar 

uma base (KOH) para arrancar um ácido (HCl, HBr, HI...) de uma molécula orgânica. Se seu reagente for um 

haleto de cadeias maiores, haverá maior tendência de o hidrogênio sair do carbono menos hidrogenado. 

Esta é a regra de Saytzef, que basicamente é o inverso da regra de Markownikoff. Temos duas possibilidades 

para, por exemplo, o 2 bromo-butano, veja: 

 



 

 
Q

u
í.

 

 
(Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004) 

 

 

 

 

 

4) Eliminação de água (desidratação) 
 

• Desidratação intramolecular (ocorre na própria molécula de álcool) 

 

 
• Desidratação intermolecular (ocorre entre duas moléculas de álcool iguais ou diferentes, com 

formação de éter) 

 

 
 

Se o reagente for um álcool de cadeia maior, haverá também obediência à regra de Saytzef, como vemos no 

exemplo abaixo: 

 
(Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004) 

 

OBS: Essa reação é comum para álcoois primários. Álcoois secundários e principalmente terciários tendem a 

desidratar-se intramolecularmente, tendo como produto, os alcenos correspondentes. 

 

• Desidratação de ácidos carboxílicos 

 

Aqui, há formação do anidrido do ácido correspondente: 

 
 

Os anidridos cíclicos mais estáveis são aqueles com 5 e 6 átomos de carbono, de acordo com a teoria das 

tensões de Baeyer: 
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OBS: Apenas o ácido fórmico não dá anidrido 

 

 
 

 

5) Eliminações Múltiplas 
 
Pode ocorrer reações de eliminação duas vezes na mesma molécula, assim, teremos a formação de uma 

ligação tripla ou de duas ligações duplas, como vemos abaixo: 

 

 
 

Polímeros 
 

macromoléculas em cadeia formadas pela união 

de estruturas químicas repetidas, os monômeros. Se forem formados por um único tipo de monômeros, 

chamam-se homopolímero. Caso estejam presentes mais de um tipo de monômero, são chamados 

copolímeros.  

Os principais tipos de copolímeros são: 

 

- copolímeros alternados: -A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B- 

- copolímeros periódicos: (-A-A-A-B-B-A-B-A-B-)n 

- copolímeros aleatórios: -B-A-A-B-A-B-B-B-A-B-B-A- 

- copolímeros em blocos: -A-A-A-A-B-B-B-A-A-A-A-B-B-B- 

 

 

Representação química 
 

Devido à inconveniência de representar estruturas tão grandes por extenso, desenvolveu-se a seguinte 

representação para cadeias poliméricas: 
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Entre parênteses encontra-se a estrutura química que se repete ao longo da cadeia, com um índice n 

representando a repetição desta parte, um número indeterminado de vezes. É importante perceber que a 

estrutura do monômero (molécula que reage para formar a cadeia) é diferente da do polímero: no exemplo 

acima, a ligação dupla entre os carbonos do cloreto de vinila dá lugar às ligações simples que se formam 

entre os monômeros no PVC. 

 

Polímeros naturais e sintéticos 
 

Polímeros são frequentemente encontrados na natureza. Exemplos de polímeros naturais são os 

polissacarídeos (polímeros de açúcares, como celulose e amido), cadeias polipeptídicas (cadeias de 

aminoácidos, como proteínas e enzimas) e ácidos nucleicos (cadeias de nucleotídeos). 

Entre os polímeros sintéticos estão o polietileno, policloreto de vinila (PVC), polipropileno (PP), poliamida 

(náilon), etc. 

 

Reações de polimerização 
 

A produção de polímeros sintéticos se dá pelas reações de polimerização  as reações que formam ligações 

entre os monômeros para propagar a cadeia polimérica  que se classificam em reações de adição 

(poliadição) ou condensação (policondensação). 

 

➢ Poliadição 

 

Ocorre a quebra de ligações duplas dos monômeros em uma reação rápida e exotérmica, geralmente 

catalisada por metais como a platina. É o principal processo de obtenção de plásticos como polietileno, PP, 

PVC, politetrafluoretileno (PTFE  teflon) e poliestireno (isopor). Estes materiais são chamados polímeros de 

adição. 
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➢ Policondensação 

 

A extensão da cadeia ocorre através de reações de condensação de grupos funcionais (reações com 

formação de ligação entre duas moléculas, com perda de uma molécula pequena, geralmente água), como 

aminas, álcoois e ácidos carboxílicos. Esta reação é tipicamente mais lenta que a poliadição. Entre os 

polímeros produzidos desta forma estão: poliésteres (PET, dácron, terilene), poliamidas (nylon), silicones e 

policarbonato. Estes são chamados polímeros de condensação. 

 

 
 

 

Polímeros termoplásticos e termofixos 
 

Polímeros podem ser classificados quanto à sua maleabilidade, sendo alguns viscosos e moldáveis a certa 

temperatura, os chamados polímeros termoplásticos - e outros com estrutura tridimensional definida e 

rígida, os polímeros termofixos. A diferença é justificável pelas suas estruturas químicas: os termoplásticos 

são constituídos longas cadeias unidas apenas pelas forças de Van der Waals (forças fracas), enquanto nos 

termofixos, as cadeias fazem ligações cruzadas entre si, tornando restrito o movimento individual das cadeias 

para que o material mude de forma. 

Existem tratamentos químicos para enrijecer as estruturas poliméricas como a vulcanização. Este processo 

consiste no aquecimento de borrachas ou outros polímeros similares na presença de enxofre. São formadas 

ligações cruzadas entre as cadeias, alterando as propriedades mecânicas do polímero para o fim desejado. 

 
(esquema de borracha vulcanizada, com ligações de enxofre entre as cadeias) 
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EXERCÍCIOS    
 

 

  

1. A maioria dos alimentos contém substâncias orgânicas, que possuem grupos funcionais e/ou ligações 

duplas, que podem ser alteradas pelo contato com o ar atmosférico, resultando na mudança do sabor, 

aroma e aspecto do alimento, podendo também produzir substâncias tóxicas ao organismo. Essas 

alterações são conhecidas rancificação do alimento. 

 

Essas modificações são resultantes de ocorrência de reações de  

a) oxidação.    
b) hidratação.     
c) neutralização.    
d) hidrogenação.     
e) tautomerização.     
 

2. Analise a Reação Orgânica abaixo: 

 

 
 

Essa reação é uma reação de:  

a) Adição.    
b) Ozonólise.    
c) Eliminação.    
d) Substituição.    
e) Desidratação.    

 

3. Um dos principais ramos industriais da química é o segmento petroquímico. A partir do eteno, obtido 

da nafta derivada do petróleo ou diretamente do gás natural, a petroquímica dá origem a uma série de 

matérias-primas que permite ao homem fabricar novos materiais, substituindo com vantagens a 

madeira, peles de animais e outros produtos naturais. O plástico e as fibras sintéticas são dois desses 

produtos. O polietileno de alta densidade (PEAD), o polietileno tereftalato (PET), o polipropileno (PP), 

e o policloreto de vinila (PVC) são as principais resinas termoplásticas. Nas empresas transformadoras, 

essas resinas darão origem a autopeças, componentes para computadores e para a indústria 

aeroespacial e eletroeletrônica, a garrafas, calçados, brinquedos, isolantes térmicos e acústicos... 

Enfim, a tantos itens que fica difícil imaginar o mundo, hoje, sem o plástico, tantas e tão diversas são 

as suas aplicações. 
Fonte: Disponível em: <http://atividadesdeciencias.blogspot.com.br>. Acesso em: 16 jun. 2014.  

 

As substâncias, em destaque, são exemplos de  
a) amidos.    
b) celulose.    
c) proteínas.    
d) ácidos nucleicos.    
e) polímeros sintéticos.    
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4. O poli (ácido lático) ou PLA é um material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável 

e bioabsorvível. O ácido lático, um metabólito comum no organismo humano, é a matéria-prima para 

produção do PLA, de acordo com a equação química simplificada: 

 
 

Que tipo de polímero de condensação é formado nessa reação?  

a) Poliéster.    
b) Polivinila.    
c) Poliamida.    
d) Poliuretana.    
e) Policarbonato.    

 

5. Algumas cadeias carbônicas nas questões de química orgânica foram desenhadas na sua forma 

simplificada apenas pelas ligações entre seus carbonos. Alguns átomos ficam, assim, subentendidos.  

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem.  

 

O brometo de benzila pode ser transformado em álcool benzílico, que, por sua vez, pode conduzir ao 

ácido benzoico, conforme a sequência de reações mostrada abaixo.  

 

 
 

Com base nesses dados, é correto afirmar que a primeira etapa é uma reação de ................., e, a 

segunda, uma reação de ...................  
a) substituição  oxidação    
b) substituição  adição    
c) eliminação  oxidação    
d) eliminação  substituição    
e) eliminação  adição    

 

6. Vários fármacos são sintetizados de forma estereosseletiva. Esse tipo de reação pode privilegiar o 

arranjo espacial de seus átomos na formação do produto. Assinale a alternativa que descreve a 

transformação que se encaixa nesse contexto.  

a) Hidrólise do 2-bromo-metil-propano.    
b) Hidratação do propeno catalisada por ácido.    
c) Desidratação do etanol em presença de ácido sulfúrico.    
d) Condensação entre o fenolato de sódio e o iodeto de metila.    
e) Oxidação do propeno em presença de permanganato de potássio.    
 

7. Não é de hoje que os polímeros fazem parte de nossa vida; progressos obtidos pelos químicos 

permitiram avanços importantes em diversas áreas. Os avanços científicos e tecnológicos têm 

possibilitado a produção de novos materiais mais resistentes ao ataque químico e ao impacto. O Kevlar 

tem sido utilizado na produção industrial de coletes à prova de balas, além de apresentar característica 

de isolante térmico. 
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A obtenção desse polímero ocorre por meio da reação a seguir. 

 

 
 

Fonte: PERUZZO, Francisco M.; CANTO, Eduardo L. Química na Abordagem do Cotidiano. Vol. 3. São Paulo: Moderna, 

2009. p.374. (adaptado) 

 

Com base nos dados, é correto afirmar que o polímero é obtido por uma reação de  

a) condensação e ocorre entre um ácido carboxílico e uma amina secundária.    
b) desidratação e os grupos funcionais ligados ao anel benzênico ocupam a posição orto e meta.    
c) adição e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamina alifática.    
d) condensação e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamida aromática.    
e) polimerização e um dos reagentes é o ácido benzoico.    
 

8. Vários fármacos são sintetizados de forma estereosseletiva. Esse tipo de reação pode privilegiar o 

arranjo espacial de seus átomos na formação do produto. Assinale a alternativa que descreve a 

transformação que se encaixa nesse contexto.  

a) Hidrólise do 2-bromo-metil-propano.    
b) Hidratação do propeno catalisada por ácido.    
c) Desidratação do etanol em presença de ácido sulfúrico.    
d) Condensação entre o fenolato de sódio e o iodeto de metila.    
e) Oxidação do propeno em presença de permanganato de potássio.    
 

9. O ácido aminobutíricoγ −  (GABA) é um aminoácido que age no sistema nervoso central. Distúrbios na 

biossíntese ou metabolização deste ácido podem levar ao desenvolvimento de epilepsia. A última 

etapa da síntese química do GABA utiliza reação de oxidação de álcool. 

 

 
 

Qual reagente oxidante deve ser utilizado para realizar esta síntese?  

a) 2NaC H O     

b) 2H Pt     

c) 2 2 7 2 4K Cr O H SO     

d) 2 3C FeC     

e) 2H O NaOH     

 

10. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo. 

O polietileno é obtido através da reação de polimerização do etileno, que, por sua vez, é proveniente 

do petróleo. Recentemente, foi inaugurada, no Polo Petroquímico do RS, uma planta para a produção 

ão de polimerização é obtido a partir de etanol, 

uma fonte natural renovável, e não do petróleo. A reação de transformação do etanol ( )3 2CH CH OH  

em etileno ( )2 2CH CH=  é uma reação de _____.  

a) substituição.    
b) adição.    
c) hidrólise    
d) eliminação    
e) oxidação    
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Técnica inovadora ensina como limpar água usando mandacaru 

 

Uma técnica diferente ensina a limpar a água de barreiros e 

lugares onde a qualidade não é tão boa. A ideia veio do Ceará e 

utiliza uma planta muito conhecida na região Nordeste, o 

Mandacaru. A alternativa é uma notícia para o sertanejo que vem 

ao longo do tempo tentando driblar a seca e conseguir água.  

No Sul do Ceará, o químico industrial Sávio Aires encontrou um 

jeito de tratar a água de forma artesanal e com o custo quase 

zero. 

Ela possui na sua composição um polímero natural, que em 

contato com água faz uma floculação da sujeira, deixando ela 

limpa para qualquer uso , explicou.  
(fonte: http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2017/02/tecnica-inovadora-

ensina-como-limpar-agua-usando-mandacaru.html) 

 

Sabendo que a floculação, um dos processos de tratamento de 

água, consiste no agrupamento das partículas de impurezas em 

flocos por atração eletrostática, para decantação ou filtração 

destes flocos, uma característica imprescindível para o uso de um 

polímero como agente floculante é 

a) possuir ligações duplas na sua estrutura. 

b) possuir anéis aromáticos na sua estrutura. 

c) possuir grupos funcionais carregados ou que se ionizam em solução aquosa. 

d) apresentar baixa temperatura de fusão. 

e) apresentar isômeros oticamente ativos. 

  

http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F2l3m27w%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FhQvXlJiKQmDK3zzN2gL_l3GnO2s%3D%2F1200x630%2Ffilters%3Amax_age(3600)%2Fs02.video.glbimg.com%2Fdeo%2Fvi%2F97%2F60%2F5646097&description=T%C3%A9cnica%20inovadora%20ensina%20como%20limpar%20%C3%A1gua%20usando%20mandacaru
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F2l3m27w%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FhQvXlJiKQmDK3zzN2gL_l3GnO2s%3D%2F1200x630%2Ffilters%3Amax_age(3600)%2Fs02.video.glbimg.com%2Fdeo%2Fvi%2F97%2F60%2F5646097&description=T%C3%A9cnica%20inovadora%20ensina%20como%20limpar%20%C3%A1gua%20usando%20mandacaru
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. a 

Essas modificações são resultantes de ocorrência de reações de oxidação. 

 

   
 

 

2. c 

Ocorre a eliminação de halogênio, pois trata-se de um di-haleto vicinal reagindo com zinco, usando um 

álcool como catalisador, formando assim, um alceno.   
 

3. e 

Polietileno de alta densidade (PEAD), o polietileno tereftalato (PET), o polipropileno (PP), e o policloreto 

de vinila (PVC) são polímeros sintéticos (fabricados artificialmente). 

 

Exemplos: 

 

   
 

4. a 

Verifica-se a formação da função éster no elo de repetição do polímero, ou seja, tem-se um poliéster. 



 

 
Q
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5. a 

Na primeira etapa da sequência ocorre uma substituição de um grupo haleto (bromo) por uma hidroxila, 

transformando um derivado halogenado em álcool primário. 

Na segunda etapa do processo ocorre a oxidação de um álcool primário, transformando-o em ácido 

carboxílico.    

 
6. e 

A oxidação do propeno em presença de permanganato de potássio permite a formação de dois (ou três) 

produtos de acordo com o número de hidrogênios ligados aos carbonos 
2sp  do propeno: 

 

   
 

7. d 

[A] Incorreta. A reação é de condensação que ocorre entre um ácido carboxílico e uma amina primária. 

[B] Incorreta. A reação é de condensação e os grupos funcionais ligados ao anel benzênico ocupam a 

posição para. 

[C] Incorreta. A reação é de condensação e o polímero resultante é caracterizado pela formação de uma 

poliamida aromática. 

[D] Correta. A reação é de condensação e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamida 

aromática. 

[E] Incorreta. A reação é de condensação que forma um polímero e um dos reagentes é o ácido 

tereftálico.   

 
8. c 

Desidratação intramolecular do etanol: 

 

   
 

9. c 

Os álcoois primários quando expostos a um agente oxidante como o dicromato de potássio 2 2 7(K Cr O )  

ou permanganato de potássio 4(KMnO )  em meio ácido podem sofrer oxidação a aldeído e finalmente 

em ácido carboxílico.   

 

 



 

 
Q
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10. d 

A reação de transformação do etanol ( )3 2CH CH OH  em etileno ( )2 2CH CH=  é uma reação de 

eliminação. 

 

   
 

 

Questão Contexto  
 

c 

 

O processo de floculação consiste na desestabilização das suspensões de partículas muito pequenas 

(coloides) através da sua atração por uma carga. As partículas se aglomeram ao redor desta carga formando 

flocos, que podem decantar com maior facilidade. 

Para atuar como floculante um polímero precisa possuir cargas na sua estrutura em solução aquosa. 
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Análise de redações exemplares 
23 

out 
 

RESUMO   
 

 

Agora que conhecemos um pouquinho das características da dissertação argumentativa, cabe analisar 

algumas redações, a fim de percebermos esses pontos em cada um dos textos que leremos juntos. Vamos? 

Na sua leitura e interpretação, busque seguir estas etapas, que facilitarão bastante o trabalho de análise das 

redações: 

 
- Leia o texto por completo, analisando-o de maneira mais distanciada, sem qualquer atenção específica a 

algum ponto; 
- Volte ao parágrafo de introdução, tentando identificar o tema e a tese já nas primeiras linhas do texto; 
- Releia os parágrafos de desenvolvimento, buscando cada um dos argumentos utilizados na comprovação 

da tese; 
- Passe pela conclusão, percebendo as propostas apresentadas na resolução do problema. 

 
Cada um desses passos é essencial na construção de um texto. Se você conseguir percebê-los em redações 

já prontas, o caminho para a produção de parágrafos nota mil estará cada vez mais curto. Vamos ler os textos? 

 
As manifestações de violência dentro dos estádios brasileiros de futebol 

 

Desde a Idade Média, os atos de violência eram vinculados às manifestações de imposição e poder. 

Diante deste cenário, os jogos entre os gladiadores que lutavam no Coliseu, em Roma, sucediam ao público 

a afeição à brutalidade e a justificativa baseada nos valores culturais. No entanto, após séculos de avanço e 

proteção aos direitos humanos, alguns indivíduos ainda refletem esses traços na competição esportiva, como 

fazem muitos torcedores brasileiros nos estádios de futebol. 

Em primeiro lugar, a mídia impulsiona a valorização do sentimentalismo aos times e, pode até mesmo 

ajudar a converter a paixão pelo futebol em um verdadeiro estilo de vida. Neste sentido, os torcedores 

adotam erroneamente a metáfora c  combate. 

Assim, cria-se um nacionalismo imperativo, ou seja, vê-se o time e a torcida adversária como inimigos em 

potenciais, vide as torcidas organizadas. Essas usam a agressão para representar um tipo de defesa e 

supremacia de um time sobre o outro. 

Ademais, a impunidade dessas ações hostis favorece o contínuo desrespeito àqueles que vão apenas 

para apreciar as partidas e, até mesmo, inverte a visão do esporte como método de inclusão social, defendida 

pelos próprios clubes. Exemplo disso é que o Brasil lidera o ranking entre os países que contém mais mortes 

em estádios de futebol, o que comprova que a segurança nesses lugares é ineficaz, visto que, muitas vezes, 

os agressores não são identificados ou recebem leves advertências, enquanto que para as vítimas que sofrem 

de violência física ou moral, os danos podem ser irreversíveis. 

É imprescindível, portanto, a mudança na conduta daqueles que usam a ferocidade para se imporem 

diante de outros times. Para isso, o Brasil poderia se basear em países com referência em segurança nos 

estádios, como a Inglaterra; que sofreu ataques segregacionistas e repressivos de grupos chamados 

-los, fez o cadastramento de torcedores, o uso de reforço policial e expulsão 

temporária aos que desviarem da pacificidade entre os jogos. A mídia e os clubes podem promover 

campanhas de conscientização ao público, a fim de que o reflexo arcaico da Idade Média se converta em um 

coletivismo ético e que auxilie a integração social do esporte. 
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Redação 2 

Tema: A família contemporânea e sua representação em questão no Brasil 

 

Assunto de família 

 
Pluralidade. Esta é uma boa palavra para definir o panorama da realidade das famílias brasileiras atuais. 

Mães solteiras, casais homoafetivos, filhos biológicos e adotivos são algumas peças no retrato de família do 

Brasil. Apesar de ainda sofrerem muito preconceito, essas novas configurações já avançaram bastante e hoje 

têm alguns direitos civis garantidos. Entretanto, a discussão não está nem perto do fim, afinal essas novas 

famílias devem ser legitimadas e reconhecidas assim como todas as outras, sem prejuízo de intimidade  

como consta no artigo 5ª da Constituição Federal. 
Não obstante as novas gerações surjam com seus pensamentos mais críticos, o conservadorismo 

o preconceito que sofrem. A violência verbal e física contra pessoas LGBTs recheia os noticiários e uma das 

inúmeras consequências disso é o medo de adotar. A hostilidade também é comum quando se trata de mães 

solteiras, que, além de terem que dar conta da criação dos filhos, enfrentam a discriminação  velada ou não 

 

tradicional, é privilegiado em detrimento dos outros. 
A acepção dos novos modelos familiares pode colaborar para resolver outros problemas sociais. 

Quanto menos casais do mesmo sexo sofrerem preconceito por terem adotado um menor, mais incentivadas 

as outras pessoas vão se sentir para pensarem no assunto, o que pode acarretar a diminuição do número de 

crianças em abrigos. Antigamente, mulheres divorciadas estavam destinadas à solidão, pois não eram 

socialmente aceitas. Apesar de ainda sofrerem preconceitos, hoje, quantos casos não há de mulheres 

independentes e/ou chefes de família? É evidente que a estrada rumo ao espaço para a pluralidade é repleta 

de obstáculos construídos pelo patriarcalismo institucionalizado. 
Portanto, fica explícita a necessidade de avanço nas discussões sobre representatividade familiar, 

pois os modelos mais contemporâneos são, na verdade, invisibilizados. A causa é de cunho educacional, 

eficazes e incentivar campanhas didáticas. A escola é a segunda experiência social do indivíduo  ficando 

atrás apenas da família -, por isso, promover a discussão com a comunidade escolar e o compromisso com a 

conscientização são seus deveres de casa. Enquanto as novas configurações continuarem a ser rechaçadas, 

nunca serão representadas nem respeitadas como devem ser. 
 

Parte desfavorecida 
 (Anna Beatriz Alvares Simões Wreden, Candidata do enem 2015 que obteve nota máxima) 

 

por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que 

esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. 

Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. Esse 

quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto, principalmente, de uma cultura de valorização 

do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do Governo. 

Ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre esteve presente, como por 

mulher em relação ao homem. Dessa forma, muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de 

maneira diferenciada e até desrespeitosa. Logo, há muitos casos de violência contra esse grupo, em que a 

agressão física é a mais relatada, correspondendo a 51,68% dos casos. Nesse sentido, percebe-se que as 

mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma cultural geral 

preconceituosa. Sendo assim, esse pensamento é passado de geração em geração, o que favorece o 

continuismo dos abusos. 

Além dessa visão segregacionista, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a 

permanência das inúmeras formas de agressão. No país, os processos são demorados e as medidas 

coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, 

que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Nessa perspectiva, muitos indivíduos ao verem 

essa ineficiência continuam violentando as mulheres e não são punidos. Assim, essas são alvos de torturas 

psicológicas e abusos sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho. 

A violência contra esse setor, portanto, ainda é uma realidade brasileira, pois há uma diminuição do 

ceria com as ONGs, em que elas possam encaminhar, mais 
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rapidamente, os casos de agressões às Delegacias da Mulher e o Estado fiscalizar severamente o andamento 

dos processos. Passa a ser a função também das instituições de educação promoverem aulas de Sociologia, 

História e Biologia, que enfatizem a igualdade de gênero, por meio de palestras, materiais históricos e 

produções culturais, com o intuito de amenizar e, futuramente, acabar com o patriarcalismo. Outras medidas 

devem ser tomadas, mas, como disse Os

um homem ou nação.  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Suponha que o tema do seu ENEM seja "A questão do lixo na sociedade brasileira". Como você 

planejaria o texto? Que contextualização levantaria? Que argumentos apontaria? Aponte-os e, depois 

disso, analise a redação exemplar, disponível no gabarito, a fim de identificar pontos comuns entre o 

que você pensou e o que o outro autor sugeriu. 
 

Leia a redação a seguir, parágrafo por parágrafo, e faça o que se pede: 

 
José de Alencar e outros autores do romance indianista nos fizeram conhecer e entender a 

relação do índio com a natureza: subsistência, exploração saudável e freada, cooperação. Esse modo 

de se utilizar da fauna e da flora, no entanto, não é o mais prevalecente no mundo, já que o homem, 

desde muito antes de essas histórias serem contadas, tem para si duas únicas palavras-chave: 

desenvolvimento e lucro. A fim de satisfazer essas necessidades inventadas, viemos explorando, 

desenfreada e irresponsavelmente, o meio ambiente, sem pensar que  um dia  a humanidade pode 

ser engolida por essas ações, como recentes acontecimentos vêm sugerindo. 

 

2. Identifique, na introdução do texto, a temática discutida e a tese defendida pelo autor. Em seguida, 

aponte as estratégias de contextualização e de apresentação do posicionamento formuladas. 
 

Primeiramente, é preciso compreender de que maneira ocorre a exploração de bens naturais. 

Constantemente retiramos do meio ambiente muito mais do que necessitamos, muito mais do que o 

imprescindível para a vida, isso porque nosso modo de viver está intimamente associado ao que é 

supérfluo. Exemplo disso, são as queimadas e desmatamento da Floresta Amazônica que cresceram 

cerca de 20% desde 2008 devido à exploração ilegal de madeira e cortes de árvores para formação de 

pasto somados à falta de investimento para fiscalizar e combater essa extração e sem a preocupação 

do reflorestamento das áreas devastadas. Essas são, então, explorações totalmente irresponsáveis.  
Nada disso, porém, seria tão prejudicial se tivéssemos consciência e o mínimo de preocupação 

com a prevenção de desastres. Falta-nos entender que a natureza não é totalmente autorrenovável e 

que, mesmo se fosse, ela não teria uma força de regeneração diretamente proporcional à nossa 

capacidade de degradação. Precisamos extrair menos, de forma consciente, para ajudar esse processo 

natural e agir ativamente para reparar os danos que fazemos. Além disso, é necessário que tenhamos 

discernimento e que sejamos consequentes ao nos utilizarmos do meio ambiente, para que verdadeiras 

tragédias, como o recente rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Minas 

Gerais, não voltem a acontecer. Isso é possível com um planejamento de prevenção. 

 

3. Com base no desenvolvimento redigido, identifique cada um dos argumentos defendidos e algumas 

das estratégias utilizadas pelo autor. 
 

Fica evidente, portanto, que o jeito com que conduzimos as coisas até agora precisa ser 

mudado. Já que o caminho mais certo  o de mudar nosso modo de vida e, por consequência, de 

consumo  é, também, o mais árduo e demorado, deveríamos, pelo menos, nos preocupar com a 

extração consciente e com preparo contra desastres. Para isso, instituições internacionais, como a 

ONU, deveriam, juntamente a organizações como a União Europeia e os BRICS, pensar em políticas 

públicas de regulamentação sobre a utilização dos recursos naturais, além de desenvolver medidas 

punitivas aplicáveis a empresas ou Estados responsáveis por acidentes. A responsabilidade é a palavra-

chave que, de fato, devemos seguir. 
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4. Releia a conclusão do texto e aponte cada uma das propostas apresentadas. Sugira, também, novas 

intervenções, com base nos argumentos construídos pelo autor. 
 

5. Você assume, novamente, o papel de um corretor do ENEM. Sabendo que a redação é exemplar e 

conhecendo algumas das características básicas do texto dissertativo-argumentativo, analise o texto a 

seguir e cada um dos argumentos levantados, fazendo apontamentos sobre os parágrafos e sua 

construção. Justifique, em tópicos, a nota máxima dada a cada uma das competências, levando em 

consideração os critérios de modalidade escrita culta da língua, tema e tipo de texto, coerência, 

coesão e propostas de intervenção.  
Em seguida, já em monitoria, discuta esses pontos com o monitor, a fim de começar a desenvolver a 

autocrítica necessária na produção textual. Bom trabalho! 

 
A capacidade de contornar situações que por vezes se mostram insolúveis e a recorrência de 

manobras previamente elaboradas, que nem sempre se enquadram na legalidade, cujo fim é esquivar-

se de problemas configuram o chamado Jeitinho Brasileiro, pauta em inúmeros estudos sociológicos 

sobre o Brasil. Com raízes culturais que remontam à colonização do país, o jeitinho, embora também 

relacionado à capacidade de o povo tupiniquim se adaptar aos acontecimentos mais inesperados, se 

sobressai negativamente, uma vez que muitos buscam obter vantagens pessoais transgredindo regras. 
Primeiramente, é necessário enfatizar que a violação das convenções sociais, além de 

configurar um desvio de conduta, está na contramão dos ideais igualitários desejados por todos. Dessa 

maneira, situações encaradas como parte do cotidiano se mostram nocivas e contribuem para a 

manutenção de um sistema corruptível e desigual. Por isso, a banalização de atos egoístas e 

transgressores como furar filas, burlar blitz da lei seca, dar ou aceitar troco errado e comprar produtos 

falsificados legitima a aceitação de grandes corrupções que de tempos em tempos vêm à tona nos 

noticiários.  
Por outro lado, o jeitinho brasileiro não pode ser encarado como totalmente negativo. Haja 

vista que a habilidade e o engenho para lidar com situações difíceis e até mesmo impossíveis 

constituem uma estratégia de sobrevivência social para muitos, principalmente se o alarmante atual 

cenário político e econômico do Brasil for levado em consideração. Existe, assim, um sentimento muito 

forte e comum aos brasileiros de buscar alegria e ferramentas alternativas para lidar com situações 

adversas. Mesmo que possa parecer controverso, é necessário encarar que essa característica 

adquirida no berço é um fenômeno muito mais complexo que uma simples dicotomia pode explicar e 

representar. 
Fica claro, portanto, que há uma complexidade nessa ocorrência social que demonstra uma 

necessidade de avaliação por diferentes ângulos e considerações. Para tanto, é primordial que haja, 

por parte do governo, maior rigor e punição àqueles que praticam atos ilícitos, inibindo a cultura de 

impunidade; também é papel do indivíduo lutar por uma sociedade mais igualitária, sendo ativo na 

busca por seus direitos e não atuando de forma conivente e/ou omissa aos casos de corrupção de 

pequenas e grandes proporções; por sua vez, cabe a família transmitir valores aos jovens, para que 

estes se tornem cidadãos conscientes, formadores de um novo círculo virtuoso, capaz de alterar o 

cenário de banalização de crimes, constituindo um Brasil no qual o Jeitinho não seja mais visto como 

característica inerente e enraizada no brasileiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As redações exemplares analisadas em aula falam todas sobre violência, de certa forma. Tomando 

por base o combate da violência contra a mulher, vejamos uns links interessantes sobre o tema. 

 

Link1: NÃO TIRA O BATOM VERMELHO   Jout Jout 

https://www.youtube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg 

 

Link2: TRANSFEMINISMO - versão estendida   1ª Conferência Internacional [SSEX BBOX] & 

MIXBRASIL 

https://www.youtube.com/watch?v=qXU9ISouZMg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg
https://www.youtube.com/watch?v=qXU9ISouZMg
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Exercícios de casa 
 

1.  

Crise econômica. Desigualdade social. Desemprego. Infelizmente, é nesse contexto em que, 

atualmente, vive o brasileiro. A dificuldade para ingressar no mercado de trabalho é uma problemática 

real, ocasionada por diferentes motivos  desde os desafios enfrentados pela situação econômica do país 

até os problemas enraizados na nossa sociedade, como o preconceito racial e de gênero, e má qualidade 

de educação.  

Em primeiro lugar, é importante analisar o cenário econômico em que o Brasil se encontra. 

Qualquer indivíduo com a mínima noção do assunto é capaz de perceber os sinais de deterioração da 

economia brasileira e, também, entender como isso interfere na oferta de empregos. A partir do 

momento que o país se encontra em uma crise, acontecem as demissões em massa e os empregadores 

param de oferecer vagas. Dessa forma, aqueles que estão sem trabalho, principalmente os recém-

formados, acabam recorrendo a subempregos. 
Além disso, é importante ressaltar outros obstáculos que não fazem parte de uma situação 

passageira. É evidente que ainda vivemos em uma sociedade racista, e esse problema aparece, 

nitidamente, no mercado de trabalho. Não são dadas as mesmas oportunidades aos negros, como são 

aos brancos. Assim como o racismo, o machismo também está evidenciado nesse cenário, dificultando 

a inserção das mulheres e a valorização do seu trabalho, principalmente refletindo na discrepância entre 

os salários feminino e masculino. Outro fator preocupante é a má qualidade de diversas instituições de 

qualificados para entrar no mercado de trabalho. 
Fica claro, portanto, que a situação vivida pelos brasileiros não evidencia uma solução prática e 

de curto prazo. Cabe ao governo a responsabilidade de tomar as medidas necessárias para amenizar os 

reflexos da crise, nesse cenário, trabalhando não só na oferta de cargos públicos, mas também em 

parceria com empresas privadas, dando vantagens e estimulando a abertura de novas vagas. Cabe à 

sociedade dar as mesmas oportunidades a todos os indivíduos e educar para que esse erro não se repita 

no futuro. Com o próprio poder público, os subsídios poderiam, também, estimular uma contratação 

mais diversificada. Por fim, cabe às instituições de ensino investir, de fato, em uma boa formação, 

melhorando a mão de obra e inserindo indivíduos qualificados no mercado de trabalho. 

 
2. Tema: "Desastres ambientais: qual o preço do desenvolvimento?" ou algo que, de alguma forma, faça 

referência a desastres ambientais e a relação entre lucro, desenvolvimento e agressões ao meio 

ambiente. 

Tese: A fim de satisfazer essas necessidades inventadas, viemos explorando, desenfreada e 

irresponsavelmente, o meio ambiente, sem pensar que  um dia  a humanidade pode ser engolida por 

essas ações, como recentes acontecimentos vêm sugerindo. 

 
Estratégia de contextualização: Cultural, usando o romance indianista. 
Estratégia de apresentação do posicionamento: Tese analítica. 

 
3. Argumento 1: Como ocorre a exploração de recursos ambientais. 

Estratégias utilizadas no convencimento: Explicação, exemplo e dados estatísticos. 

 
4. Argumento 2: Não há consciência e preocupação com as consequências. 

Estratégia utilizada no convencimento: Propostas que trabalhem a consciência e as consequências. 

 
5. Políticas públicas de regulamentação de uso dos recursos por instituições internacionais; medidas 

punitivas aplicáveis a empresas e estados responsáveis por acidentes. 
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RESUMO   
 

 

O que significa ser brasileiro? Será isto apenas um fato jurídico, condição daqueles que nasceram em 

determinado território, sob a autoridade de certo Estado? Ou haverá talvez algo mais profundo que nos 

define e nos constitui como povo? Qual é o cerne da identidade nacional? Qual é a nossa essência como 

pátria, aquilo que nos singulariza e nos diferencia de todos os outros povos do mundo? 

 De maneira geral, as questões acima foram aquelas que mobilizaram o surgimento da sociologia no 

Brasil, na década de 30 do século passado. De fato, impressionados com os sucessos da recém-criada ciência 

sociológica, fundada na Europa cerca de cem anos antes pelo francês Augusto Comte, muitos intelectuais 

brasileiros convenceram-se da necessidade de se criar um pensamento sociológico autenticamente nacional, 

cujo principal objetivo seria precisamente revelar a verdadeira identidade pátria. 

 Naturalmente, os membros da chamada geração de 30 não consideravam a essência do ser brasileiro 

como uma realidade abstrata, absoluta e permanente, estabelecida por Deus ou pela natureza. Ao contrário, 

sendo autênticos sociólogos, acreditavam eles que o modo de ser brasileiro foi histórico-socialmente 

construído e que, portanto, só o conhecimento e a compreensão adequada da história do Brasil pode nos 

permitir entender porque somos tal como somos. Em suma, só a formação social do Brasil poderia explicar 

nossa identidade. 

 Essa busca pelas raízes históricas do nosso país como um meio de se esclarecer seu passado e 

também seu futuro é o que une os chamados pensadores da geração de 30, fundadores da sociologia 

nacional. Há, porém, também entre eles notáveis diferenças, que iremos explorar a partir de agora. 

 

Gilberto Freyre 

 

 Maior e mais importante sociólogo da geração de 30, Gilberto Freyre deixou não apenas um legado 

teórico importantíssimo, como também uma influência muito grande no imaginário social brasileiro. Com 

efeito, como veremos a seguir, todo nós somos um tanto intuitivamente freyreanos. Mas vamos com calma 

e analisemos com calma o pensamento do autor de Casa Grande e Senzala. 

 Segundo Freyre, a característica central da formação social do Brasil, verdadeira raiz de sua 

identidade, é a miscigenação, isto é, a mistura de diferentes grupos étnicos e sociais. Mais: o grande fato 

definidor do modo de ser brasileiro foi o modo como essa miscigenação aconteceu. De fato, iniciada com a 

colonização portuguesa sobre os indígenas, aprofundada com a vinda dos escravos africanos e depois com 

os sucessivos processos de imigração, a miscigenação brasileira não teve, de acordo com Freyre, o caráter 

essencialmente conflitivo e violento que teve em outros países. 

 Diferente, por exemplo, da África do Sul e seu apartheid, dos Estados Unidos e seu conhecido 

histórico de segregação explícita, presente em boa parte do país até os anos de 60 do século passado, no 

Brasil, segundo Freyre, a miscigenação jamais envolveu um confronto racial explícito ou radical. Pelo 

contrário. Sem negar que obviamente houve inúmeras opressões, explorações e injustiças na história do 

Brasil para com grupos como negros e indígenas, Freyre acreditava que a essência da pátria brasileira é a sua 

capacidade integradora, o seu poder de conciliar as diferenças, de unir os diferentes. Não à toa, os traços 

distintivos do brasileiro típico são a criatividade, a inventividade, o jeitinho. 

 

Sérgio Buarque de Holanda 

 

 Pai do famoso cantor Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda é uma figura central na história do 

pensamento brasileiro. Historiador e sociólogo exemplar, ele é o autor de Raízes do Brasil, obra na qual 

procurou explicar nossa identidade nacional. 

 Para começo de conversa, Sérgio Buarque concorda com o diagnóstico de Freyre a respeito do 

temperamento tipicamente brasileiro. Com efeito, segundo ele, o brasileiro médio é, acima de tudo, um 

homem cordial. Cordialidade aqui, porém, não significa exatamente simpatia ou hospitalidade. Trata-se antes 

do significado original na língua latina, onde cordial é aquele que se guia pelo coração (cor). Dito de modo 
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direto, a tese de Buarque é de que o comportamento tipicamente nacional é aquele que coloca o sentimento 

acima da razão, o desejo pessoal acima da norma comum, a intimidade acima das regras impessoais. 

 O ponto central é que, ao contrário da análise freyreana, Buarque tinha uma visão severamente 

pessimista desse jeitinho brasileiro. Para Sérgio, é justamente a cordialidade que impede a modernização e 

democratização do Brasil - e isto por dois motivos essenciais. Em primeiro lugar, porque a cordialidade 

incentiva o autoritarismo (em sociedades muito emocionais, de tendências irracionalistas, comanda o mais 

forte). Não à toa, Dom Pedro I e Vargas, reconhecidos usualmente como os maiores líderes políticos 

brasileiros, são ambos de perfil autoritário. Em segundo lugar, porque a cordialidade gera o patrimonialismo, 

isto é, a confusão entre a esfera pública e a privada, entre os interesses do Estado e os desejos pessoais dos 

indivíduos; confusão esta da qual a corrupção é um grande exemplo. 

 

  

Caio Prado Júnior 

 

 Intelectual marxista, vinculado ao PCB (Partido Comunista Brasileiro), Caio Prado Júnior seguiu 

verdadeiramente as lições de Marx aos conflitos de classe. Segundo ele, o que explica a identidade brasileira 

é estrutura econômica historicamente construída no país pelos portugueses. Comparando o Brasil aos EUA, 

Caio Prado dizia que, enquanto a América foi uma colônia de povoamento, dividida em minifúndios e voltada 

para a policultura - o que explicaria seu alto grau de desenvolvimento -, o Brasil, tal como a América 

Espanhola, foi uma colônia de exploração, dotada de enormes latifúndios monocultores - o que explicaria 

nossas misérias. 

 Depois do fim da geração de 30, muitos intelectuais marxistas deram continuidade ao legado de Caio 

Prado Júnior e à sua ênfase nas questões econômicas. O mais famosos desses foi Florestan Fernandes, um 

radical crítico de Gilberto Freyre. De fato, segundo Florestan, Freyre criou um mito - o mito da democracia 

racial -, o qual busca mascarar, por mais que o negue, todo o histórico de explorações e opressões da história 

brasileira. Buscando legitimar sua visão de Freyre, Florestan realizou extensos estudos sobre a população 

negra brasileira, mostrando como ela, longe de viver integrada à sociedade, esteve sempre numa posição 

subalternada e de exclusão. Isso, inclusive, mesmo depois da escravidão, uma vez que, apesar de libertar os 

escravos, o Estado brasileiro nada fez para compensar todos os prejuízos e todas as desvantagens adquiridas 

pelos negros ao longo de séculos de sujeição.  

 

EXERCÍCIOS   
 

1. Do outro lado do Atlântico, a coisa é bem diferente. A classe média europeia não está acostumada 

com a moleza. Toda pessoa normal que se preze esfria a barriga no tanque e a esquenta no fogão, 

caminha até a padaria para comprar o seu próprio pão e enche o tanque de gasolina com as próprias 

mãos. 
SETTI, A. Disponível em: http://colunas.revistaepoca.globo.com. Acesso em: 21 maio 2013 (fragmento). 

 
A diferença entre os costumes assinalados no texto e os da classe média brasileira é consequência da 

ocorrência no Brasil de  
a) automação do trabalho nas fábricas, relacionada à expansão tecnológica.    
b) ampliação da oferta de empregos, vinculada à concessão de direitos sociais.    
c) abertura do mercado nacional, associada à modernização conservadora.    
d) oferta de mão de obra barata, conjugada à herança patriarcal.    
e) consolidação da estabilidade econômica, ligada à industrialização acelerada.    

  

2. Analise a tabela a seguir: 

 
 (IPEA, 2001. OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R.R. Sociologia para jovens do século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. p. 

144. 
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Os dados sobre a pobreza e a indigência segundo a cor ilustram os argumentos dos estudos  
a) de Gilberto Freyre sobre a natural integração dos negros na sociedade brasileira, que desenvolveu 

a democracia racial.     
b) de Caio Prado Junior sobre a formação igualitária da sociedade brasileira, que desenvolveu o 

liberalismo racial.     
c) de Sérgio Buarque de Holanda sobre a cordialidade entre as raças que formam a nação brasileira: 

os negros, os índios e os brancos.     
d) de Euclides da Cunha sobre a passividade do povo brasileiro, ordeiro e disciplinado, que 

desenvolveu a igualdade de oportunidades para todas as raças.     
e) de Florestan Fernandes sobre a não integração dos negros no mercado de trabalho cem anos após 

a abolição da escravidão.    
  

3. Nunca o Brasil recolheu tanto imposto. Creio que a corrupção nunca foi tão alta. Alguma relação? 

Claro que sim! Os impostos financiam a corrupção. Esmagamos o nosso corpo, retorcemos a nossa 

estrutura para financiar a mordomia de poucos sortudos.  
Isso sempre existiu em toda parte do mundo. No Brasil, então, é condição essencial para o convívio 

entre os agentes sociais. Entretanto, somos obrigados a conviver com um elemento muito particular 

nosso: o respeito às autoridades.  
Além de pagar imposto, o brasileiro sabe respeitar alguém que usa terno. Além do terno, tem a farda, 

a beca e o avental. O brasileiro sabe respeitar. Aí está o seu erro: a adulação às autoridades. Dizem que 

a autoridade só é autoridade para servir ao coletivo. Não existe autoridade sem função de serviçal. 
http:congressoemfoco.uol.com.br/autor/rodolfo.  

 

Com relação ao significado do respeito às autoridades, conforme o texto afirma, identificamos que a 

formação do povo brasileiro foi-se construindo por meio de práticas silenciosas com base no respeito. 

Decorre dessas práticas a intenção de formar cidadãos, caracterizando-os como  
a) críticos.    
b) atentos.    
c) atuantes.    
d) submissos.    
e) politizados.    

  

4. Para Gilberto Freire, a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de 

comércio, é, desde o século XVI, o grande fator colonizador no Brasil, a unidade produtiva, o capital 

que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se 

desdobra em política, constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa da América. Sobre ela, o 

rei de Portugal quase reina sem governar. Os senados de Câmara, expressões desse familismo político, 

cedo limitam o poder dos reis e mais tarde o próprio imperialismo ou, antes, parasitismo econômico, 

que procura estender do reino às colônias os seus tentáculos absorventes (Gilberto Freire. Casa 

Grande & Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio. 1994, p. 19).  Assinale a afirmativa CORRETA.  
a) Para Freire, o Estado Brasileiro foi o grande impulsionador do desenvolvimento brasileiro.    
b) Para Freire, o rei de Portugal mantinha o total controle sobre o processo de colonização no Brasil.    
c) Para Freire, a família não pode ser considerada o agente colonizador do Brasil.    
d) Para Freire, a família foi predominante no desenvolvimento da sociedade brasileira, sua existência 

relacionou-se, desde o início, ao domínio das grandes propriedades, tanto na zona rural como 

posteriormente no meio urbano.    
e) Para Freire, a família manteve-se longe da aristocracia colonial brasileira.    

  

 

 

 

 

 

5. A incivilidade gourmet  
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(...) Em entrevista à Folha de S. Paulo, o sociólogo espanhol Manuel Castells chegou a tempo de enfiar 

só existe no samba. Na relação entre pessoas, sempre foi violento. A sociedade brasileira não é 

 

redescobre as raízes da sociedade brasileira plantadas nos terraços da escravidão, entre a casa-grande 

e suas senzalas. (...) Sob a capa do afeto, o cordialismo esconde as crueldades da discriminação e da 

 
BELLUZZO, Luiz Gonzaga. A incivilidade gourmet. Carta Capital, Ano XXI, Nº 854.  

 

A matéria retratada aponta como ilusória a ideia de que o brasileiro teria como característica a 

cordialidade, sendo, ao contrário, preconceituoso e agressivo. As frases expressivas da arrogância 

discriminativa presente no cotidiano da sociedade brasileira estão indicadas em  
a) 

   

b)    

c)    

d)    

e) -    
  

6.  Leia o fragmento abaixo.  

 

escravidão mercantil, ela alterou a situação econômica do senhor que deixou de sofrer o peso da 

os do comércio 

 
 

São Paulo: Globo, 2010.  

 

Baseando-se no fragmento de Florestan Fernandes, pode-se afirmar que a independência do Brasil  
a) dificultou o fortalecimento da economia nacional.    
b) fortaleceu o setor econômico escravista nacional.    
c) extinguiu o tráfico de pessoas escravizadas ao país.    
d) rompeu com a estrutura econômica baseada na escravidão.    
e) aumentou a dependência brasileira aos interesses portugueses.    

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

-ball; e esse estilo é mais 

uma expressão do nosso mulatismo ágil em assimilar, dominar, amolecer em dança, em curvas ou em músicas 

técnicas européias ou norte-americanas mais angulosas para o nosso gosto: sejam alas de jogo ou de 

arquitetura. (...) No foot-ball, como na política, o mulatismo brasileiro se faz marcar por um gosto de flexão, 

de surpresa, de floreio que lembra passos de dança e de capoeiragem. Mas sobretudo de dança. Dança 

(FREYRE, Gilberto. Foot-ball mulato) 

        É lugar-comum considerar o Brasil a pátria do futebol. Pois bem, o texto acima pertence a uma 

crônica de jornal escrita pelo sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, no qual ele busca interpretar o sucesso da 

seleção brasileira na Copa do Mundo de 1938 à luz da formação social brasileira. 

 

Baseado no texto acima e em seus conhecimentos, responda: Por que, segundo Gilberto Freyre, o estilo de 

jogo do futebol brasileiro é um perfeito símbolo de nossa identidade nacional?  
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Exercícios  
 

1. d 

A questão faz uma comparação entre a classe média brasileira e a europeia. No Brasil, é comum a classe 

média possuir empregados domésticos e se utilizar de certos signos de distinção. Já na Europa, a classe 

média não faz questão desse tipo de diferenciação. Isso pode ser explicado, em grande parte, pela 

desigualdade social e pela herança patriarcal e escravocrata de nossa sociedade. Aqui, a divisão entre 

senhor e escravo nos leva a desejar ser o senhor. Quem não é senhor, é escravo. Assim, a classe média 

se utiliza desses serviços para se distinguir do restante da população. 

 

2. e 

A tabela mostra a diminuição da quantidade de pobres e de indigentes no Brasil entre os anos 1992 e 1999. 

Como se pode perceber, a diminuição da quantidade de pobres e indigentes brancos foi 

proporcionalmente mais acentuada que a dos afrodescendentes. Ou seja, os afrodescendentes tiveram 

mais dificuldade de sair da pobreza. Esta disparidade pode, sem grandes problemas, ser enquadrada na 

teoria de Florestan Fernandes sobre a (não) integração do negro na sociedade brasileira.   

 

3. d 

Pertencente a fase "B" da implantação da sociologia Brasileira Sergio Buarque de Holanda desenvolve o 

conceito de "cordialidade do Brasileiro", que o brasileiro é cordial quase que por natureza (exemplo do 

tipo ideal Weberiano) e que devemos entender essa "cordialidade" não como alguém educado, mas 

como alguém subserviente. 

 

4. d 

A única alternativa correta é aquela representada pela letra (d), pois Gilberto Freyre considera que a 

família tem um caráter fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira. 

 

5. e 

A única alternativa que possui duas afirmações cotidianas de caráter discriminatório é a representada pela 

-se no 

o fortemente presentes na realidade brasileira. 

 

6. b  

De acordo com o fragmento de Florestan Fernandes, o processo de independência do Brasil fortalece a 

 

 

Questão Contexto  
 

Para Freyre, o estilo de jogo do futebol brasileiro, assumido definitivamente na Copa de 1938, é um perfeito 

símbolo de nossa identidade, pois possui e manifesta justamente aquelas características que tornam nosso 

povo único: a inventividade, a criatividade, a diversidade, a falta de pragmatismo, o jeitinho, a malandragem, 

a plasticidade, o primado da emoção sobre a razão, etc. Tais características, de acordo com Freyre, tem a 

ver com a formação social brasileira, marcada, segundo ele, por uma miscigenação integradora. 

 




