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RESUMO   
 

 

Apesar da respiração ser um processo que ocorre no interior das células, liberando a energia que garante a 

atividade do ser vivo. Este processo ocorre por difusão simples, onde o oxigênio, que está em maior 

concentração no meio externo, entra na célula e o gás carbônico, que está presente em maior concentração 

no meio interno, sai da célula para o meio. 
 

Ao longo da evolução, os seres vivos desenvolveram estruturas para que ocorram essas trocas gasosas, e de 

acordo com o Reino Animalia, vamos descobrir como funciona a respiração em cada filo: 
• ualquer parte do corpo do animal, pois não 

possuem estruturas especializadas 

• 

seja, respiração cutânea direta 

• piração ocorre através da pele (cutânea), indo da célula, 

passando pelo sangue que transportará o oxigênio para as células, ou seja, respiração cutânea indireta 

 
fonte: (http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/respiracao.php)  

 

• tar 

o gás até os tecidos, ou seja, respiração traqueal. OBS.: o sangue não transporta gases. 

 

 
 

fonte: (http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/50028682/Trocas%20gasosas%20em%20seres%20multicelulares)  
 

• , porém com 

ramificações sobrepostas, ou seja, respiração filotraqueal 

 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/respiracao.php
http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/50028682/Trocas%20gasosas%20em%20seres%20multicelulares
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• Anelídeos (Poliquetos), Artrópodes (Crustáceos), Equinodermas, Moluscos, Cordados (Peixes e larvas 

 aumentam a 

superfície de contato chamadas brânquias 

 
fonte: (http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/respiracao2.php)  

 

•  a respiração se dá por estruturas que possuem 

dobras internas as quais aumentam a superfície de contato chamadas de pulmões.  

 
Por ser mais interna, os pulmões evitam a perda excessiva de água e permitem que os seres que possuem 

esta estrutura consigam conquistar o ambiente terrestre. Os pulmões variam de acordo com cada classe de 

Cordados: 

 
(fonte: https://www.engrade.com/wikis/page-print.php?itemid=300000000643618&pageid=d)  

 

• 

realizam respiração cutânea indireta 

• melhor superfície de contato, o que permite menor 

dependência da água e assim ajuda na conquista do ambiente terrestre 

•  

 

OBSERVAÇÃO: o pulmão das Aves possuem sacos aéreos que ajudam no vôo destes seres.  

 

 

EXERCÍCIOS   
 

  

1. Em vários grupos animais, a troca de gases respiratórios com o ambiente depende do trabalho 

conjunto realizado entre sistema respiratório e sistema circulatório. Enquanto o sistema respiratório se 

ocupa da aquisição e eliminação de gases realizadas diretamente entre o organismo e o ambiente, o 

sistema circulatório atua na distribuição desses gases pelo corpo. No entanto, existem animais cujo 

sistema circulatório é desprovido de funções respiratórias, como, por exemplo, 

a) os insetos. 

b) os peixes. 

c) os crustáceos. 

d) os anfíbios. 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/respiracao2.php
https://www.engrade.com/wikis/page-print.php?itemid=300000000643618&pageid=d
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2. Répteis, aves e mamíferos terrestres que vivem em regiões áridas tendem a perder água através das 

superfícies respiratórias. Para que ocorram as trocas gasosas nos animais considerados e para que esses 

consigam sobreviver, torna-se necessário que: 

a) As superfícies respiratórias estejam permanentemente úmidas, possibilitando a difusão dos gases 

respiratórios. 

b) As superfícies corporais estejam permanentemente úmidas, possibilitando a difusão dos gases 

respiratórios. 

c) As superfícies respiratórias estejam permanentemente úmidas, sem interferir na difusão dos gases 

respiratórios. 

d) As superfícies respiratórias estejam permanentemente úmidas, dificultando a difusão dos gases 

respiratórios. 

e) As superfícies corporais estejam permanentemente úmidas, dificultando a difusão dos gases 

respiratórios. 

 

3. O gráfico abaixo mostra os resultados de uma experiência feita para comparar o papel da pele ao dos 

pulmões, em certa espécie de sapo do hemisfério norte. 

 

 
 

Sobre esses dados fizeram-se as seguintes afirmações: 

I. Nos meses mais frios, a respiração cutânea predomina sobre a pulmonar. 

II. Nos meses em que o metabolismo dos animais é mais intenso, predomina a respiração pulmonar. 

III. A respiração cutânea é praticamente constante ao longo do ano. 

 

É correto o que se afirmar em: 

a) I, somente. 

b) II, somente. 

c) III, somente. 

d) II e III, somente. 

e) I, II e III. 

 

4. Na escala zoológica, diversos organismos aquáticos ou terrestres apresentam estruturas adaptadas à 

obtenção do oxigênio. Diante disso, as trocas gasosas ocorrem: 

a) nas planárias por osmose ao longo do sistema traqueal e das células-flama, localizadas ao longo 

do corpo. 

b) nas minhocas por absorção ativa nas glândulas calcíferas presentes nos vasos sanguíneos anteriores 

e dorsais. 

c) nos insetos por difusão no sistema traqueal, chegando ao sangue, que faz a distribuição até o 

coração dorsal. 

d) nos peixes por difusão nos filamentos branquiais das guelras, num mecanismo de contracorrente. 

e) nas aves por absorção ativa nos sacos aéreos localizados nas asas e na siringe anexa à traqueia. 
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5. O peixe-boi (Ordem dos Sirênios) apresenta como defesa o comportamento de permanecer imerso 

por até vinte minutos. Isso é viável porque o animal: 

a) Utiliza um espiráculo que permite a troca de gases, quando submerso. 

b) Interrompe seu metabolismo e, assim, não há gasto de energia. 

c) Mantém o equilíbrio hidrostático conferido pela bexiga natatória. 

d) Otimiza o uso do oxigênio obtido diretamente do ar atmosférico. 

 

6. A respiração é um processo universal dos animais, mas pode variar muito de animal para animal. Sobre 

a respiração é correto afirmar que: 

a) No gato e na abelha, o oxigênio chega ao sangue quando atravessa uma superfície respiratória. 

b) Na planária, a tomada de oxigênio ocorre por difusão simples através da pele, ao passo que no 

camarão ocorre transporte ativo nas brânquias. 

c) Na abelha e no camarão, o oxigênio dissolvido na água entra no corpo através de finos filamentos 

branquiais. 

d) Na abelha e no camarão, o oxigênio é transportado dos órgãos respiratórios para os tecidos na 

forma de oxiemoglobina. 

e) O camarão aproveita o oxigênio dissolvido na água para sua respiração, enquanto o gato utiliza 

oxigênio atmosférico. 

  

7.  Para voar, os insetos consomem muito oxigênio, em consequência da elevada atividade muscular 

necessária para o movimento de suas asas. Para suprir a intensa demanda, o oxigênio é levado às células 

musculares: 

a) Pelo sangue, através de um sistema cardiovascular fechado, o que favorece um rápido aporte 

desse gás aos tecidos. 

b) Pelo sangue, através de um sistema cardiovascular aberto, o que favorece um rápido aporte desse 

gás aos tecidos. 

c) Através de um sistema de túbulos denominado traqueia, que leva o sangue rico nesse gás aos 

tecidos musculares. 

d) Através de um conjunto de túbulos denominado traqueia, que transporta esse gás desde orifícios 

externos até os tecidos, sem que o sangue participe desse transporte. 

e) Através de um coração rudimentar dividido em câmaras, das quais partem túbulos, chamados 

traqueias, que distribuem o sangue rico nesse gás aos tecidos do corpo. 

 

8. Na gincana da escola, os concorrentes deveriam citar 4 animais que realizassem, respectivamente, 

respiração cutânea, branquial, traqueal e pulmonar. Venceu a prova, o aluno que citou: 

a) Sapo, sardinha, caranguejo e vaca. 

b) Lesma, aranha, mosca e sapo. 

c) Ouriço-do-mar, atum, ácaro e polvo. 

d) Planária, golfinho, tatuzinho-de-jardim e galinha. 

e) Minhoca, camarão, gafanhoto e lagartixa. 

  

9. Com relação ao sistema respiratório das aves, podemos afirmar que: 

I. A movimentação de ar está relacionada ao diafragma. 

II. O pulmão não é alveolar e dele partem os sacos aéreos. 

III. A traqueia divide-se em dois brônquios principais. 

IV. O fluxo de ar é unidirecional. 

V. Não apresentam brônquios. 

 

Das afirmativas acima, as consideradas corretas são: 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) III, IV e V. 

d) I, III e V. 

e) I e II. 
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10.  O esquema abaixo mostra a organização de parte da parede do corpo de um animal. 

 

 
 

Esse animal pode ser: 

a) um peixe. 

b) um inseto. 

c) uma minhoca. 

d) uma aranha. 

e) uma planária. 

  

QUESTÃO CONTEXTO 
 

  

Um método comum para a eliminação de insetos na montagem de coleções é o uso de gases tóxicos 

oriundos de produtos voláteis, como o éter ou acetato de etila. Considere que um estudante de Biologia, 

calouro, tentou realizar o método, colocando um pequeno pedaço de algodão embebido em éter na face 

de um besouro, na tentativa de fazer com que o besouro respirasse o gás de éter. O besouro permaneceu 

vivo. Por que?  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

Os insetos possuem sistema respiratório traqueal, que não depende do sistema circulatório para exercer 

suas funções.  

2. a 

Para possibilitar a difusão dos gases, as superfícies respiratórias devem estar constantemente úmidas. 

Nenhum dos animais citados apresenta respiração cutânea, dependendo do tegumento, sendo então 

indiferente se suas superfícies corporais estão úmidas.  

3. e 

Vale lembrar que o sapo analisado vive no hemisfério norte, logo, os meses frios são na faixa Novembro 

 Fevereiro, e que o metabolismo é mais intenso em meses mais quentes, tendo em vista que são animais 

ectotérmicos.   

4. d  

O fluxo de sangue nas lamelas das brânquias dos peixes corre na direção oposta a corrente de água que 

passa por ela, no mecanismo que chamamos de contracorrente. Isso garante boa oxigenação do sangue 

e fácil expulsão do gás carbônico para a água.  

5. d 

Peixes-boi são mamíferos, logo, apresentam respiração pulmonar. O que os permite ficar imersos por 

tanto tempo é uma otimização do uso de oxigênio, permitindo que eles fiquem mais tempo sem precisar 

ventilar os pulmões.  

6. e 

Camarões são crustáceos aquáticos, respirando por brânquias, absorvendo o oxigênio dissolvido na 

água. Gatos são mamíferos, logo, respiram oxigênio atmosférico, através de pulmões alveolares.  

7. d 

O sistema respiratório dos insetos funciona por meio de túbulos denominados traqueias, que não fazem 

conexão com o sistema circulatório, não havendo transporte de gases no sangue destes animais.  

8. e 

Minhocas realizam respiração cutânea, camarões realizam respiração branquial, gafanhotos realizam 

respiração traqueal (como todos os insetos) e lagartixas, como todos os répteis, realizam respiração 

pulmonar.  

9. b 

Aves não apresentam diafragma, não possuem alvéolos em seus pulmões (dotados de sacos aéreos), o 

fluxo de ar é unidirecional pelos parabrônquios e a traqueia divide-se em dois brônquios principais.  

10. c 

A imagem mostra um sistema de respiração cutânea indireta, no qual o oxigênio passa pela pele e vai 

para a corrente sanguínea.  

  

Questão Contexto 

Insetos não respiram pela cabeça, seu sistema respiratório é traqueal e as entradas das traqueias 

(espiráculos) encontram-se ao longo do abdômen e tórax. 
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RESUMO   
 

Poríferos 
São animais pluricelulares, eucariontes, heterótrofos, assimétricos ou com simetria radial. 

 
Disponível em: <http://www.coladaweb.com/wp-content/uploads/porifero(1).jpg>. 

 

A maioria vive em ambiente marinho e todos são exclusivamente aquáticos. São sésseis na fase adulta, isto é, 

fixos a um substrato.  

Não possuem tecidos bem definidos, logo, também não possuem sistemas.  

A água circula por dentro dos poríferos. Entra pelos óstios, passa pela espongiocele e sai pelo ósculo. Assim, 

o alimento (algas e protozoários podem ser apanhados e digeridos pelos coanócitos. Os gases (O2 e CO2) e 

as excretas são trocados por difusão 

 
Disponível em: <http://escolakids.uol.com.br/public/upload/image/anatomia-de-um-porifero.jpg>. 
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A reprodução dos poríferos pode ser assexuada ou sexuada. 

A forma sexuada consiste na fecundação (união dos gametas feminino e masculino), formando o zigoto. Ao 

se desenvolver, dá origem à uma larva ciliada que se fixa sobre uma rocha, por exemplo, para dar origem à 

forma adulta. 

A reprodução assexuada ocorre por 3 mecanismos: 

• Brotamento - Há o surgimento de brotos laterais a partir de sucessivas mitoses.  

• Regeneração -Recuperação de parte do animal que sofreu algum tipo de lesão 

• Gemulação - Formação de gêmulas. São altamente resistentes a condições adversas e pode originar um 

novo indivíduo quando o meio se tornar favorável.  

 
Disponível em: <https://blogdoenem.com.br/wp-content/uploads//sites/2/2014/02/poriferos-3.png>. 

Celenterados (Cnidários) 
São animais pluricelulares, eucariontes, diblásticos, heterótrofos, de simetria radial, protostômios e 

exclusivamente aquáticos, com a maior parte das espécies vivendo em ambiente marinho.   

 
Durante seu ciclo reprodutivo, alterna entre a forma séssil (pólipo) e forma livre (medusa). A hidra é uma 

 

 
São originados por apenas dois folhetos germinativos (ectoderma e endoderma). Assim, são ditos diblásticos  
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Sistemas 

Possuem um sistema nervoso difuso. 

O sistema digestivo é considerado incompleto. Isso porque possuem boca, mas não ânus. Assim, só podem 

ser considerados protostômios.  

Não há sistema circulatório, respiratório e excretor 

Exemplos de cnidários: 

• Medusas 

• Águas-vivas 

• Anêmonas-do-mar 

• Caravelas 

• Hidras 

 

Os cnidários possuem tentáculos que atuam como um mecanismo de defesa. Quando há o contato com 

esses tentáculos, cnidoblastos lançam o nematocisto para fora. O nematocisto é uma espécie de cápsula 

com substâncias urticantes que atua como defesa e auxilia na apreensão das presas.  

 
Disponível em: <http://static.hsw.com.br/gif/jellyfish-9.jpg>. 

 

Os cnidários podem se reproduzir de modo sexuado ou assexuado. As hidras, por exemplo, se reproduzem 

assexuadamente por brotamento.  

A metagênese ou alternância de gerações é um ciclo que apresenta duas formas diferentes de uma mesma 

espécie. Falando em cnidários, as formas são o pólipo e a medusa.  

Na fase de medusa formam-se os gametas (reprodução sexuada). A união desses gametas origina o zigoto, 

cujo desenvolvimento dá origem à larva plânula. Essa plânula se fixa em um substrato e se transforma em 

pólipo. O pólipo, por sua vez, realiza a estrobilização, uma forma de reprodução assexuada que originará as 

éfiras (medusas jovens) que, portanto, se desenvolvem em medusas adultas capazes de reiniciar esse ciclo.  
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Platelmintos 
São vermes achatados, com simetria bilateral. Podem ter vida livre (como planárias) ou par asitas. 

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

742878.jpg>. 

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

 

Sistemas 
Possuem sistema digestório incompleto ou ausente.  

A excreção é feita por células-flama (ou solenócitos). São amoniotélicos (secretam amônia) 
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São os primeiros animais com um sistema nervoso central  

 
A maioria é hermafrodita e alguns se reproduzem por partenogênese. 

Respiração cutânea  

Sistema circulatório ausente. 

Exemplos:  

Planária  

Taenia solium 

Schisitosoma mansoni  

 

Doenças: 

• Teníase e Cisticercose 

• Esquistossomose  

 

Teníase e Cisticercose 

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

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

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

formados principalmente na musculatura desses animais, após terem ingerido os ovos de tênia. No tubo 

digestivo do homem, esses cisticercos formarão tênias adultas, que passarão a secretar novos ovos.  

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

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

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

outro indivíduo). 

 
Disponível em: <http://www.saudedescomplicada.com/wp-content/uploads/2016/06/Teniase-Taenia-Solium-Saginata.jpeg>. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Schistosoma_mansoni
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Esquistossomose  
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Disponível em: <https://vignette2.wikia.nocookie.net/infomedica/images/1/1a/Esquistossomose_3.jpg.jpg/revision/latest/scale-

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

 

 
Para o ciclo ocorrer, é necessário que ovos presentes nas fezes de humanos cheguem à água contendo 

caramujos do gênero biomphalaria, o hospedeiro intermediário. Miracídios eclodem dos ovos e penetram 

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

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

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

eliminados nas fezes. A maior característica da esquistossomose é o aumento do volume abdominal causado 

pela migração inadvertida dos ovos para o fígado e provocando o aumento da pressão venosa na região.  

 

Nematelmintos 

São vermes cilíndricos. Há animais de vida livre e parasitas. 

São triblásticos, pseudocelomados e protostômios. 

 

Sistemas 

Sistema digestório completo, com boca e ânus.  

A distribuição de substâncias se faz por difusão no pseudoceloma 

A excreção se dá pelos tubos em "H".  
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Possuem sexos separados, com fecundação interna). Há o dimorfismo sexual em algumas espécies sendo o 

macho menor que a fêmea 

Não possuem sistema circulatório, também não há órgãos respiratórios. 

 
 

Ciclo da Ascaridíase 

 
 

Ciclo do Amarelão 

 
Disponível em: <http://interna.coceducacao.com.br/ebook/content/pictures/2002-21-142-14-i003.jpg>. 
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Anelídeos 
Possuem corpo cilíndrico e segmentado. São invertebrados triblásticos, celomados, com simetria bilateral e 

metamerização interna e externa do corpo 

Apresentam sistema digestório completo (possuem boca e ânus). 

Possuem sistema circulatório fechado, com presença de sangue. 

A maioria das espécies terrestres possui respiração cutânea. Os aquáticos possuem brânquias  

Na reprodução, existem animais dióicos e monóicos. A minhoca é hermafrodita, com fecundação cruzada.  

 
Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos2/anelideo2.jpg>. 

 

Os anelídeos são classificados em: 

Oligoquetas: possuem poucas cerdas e são principalmente encontrados em solos úmidos. Seu principal 

representante é a minhoca.  

Poliquetas: Com grande quantidade de cerdas, a maior parte desses animais possui vida marinha e sexos 

separados 

Hirudíneos: Possuem ventosas que auxiliam na locomoção e alimentação. São hermafroditas e não 

apresentam cerdas. A maioria é de água doce e seu exemplo é a sanguessuga  (hirudo medicinalis). 

 

 
 

Moluscos são animais de vida livre, com alguns indivíduos sésseis.  

Possuem simetria bilateral, celoma e três folhetos embrionários (triblásticos) 

Seu corpo é dividido em: cabeça, pés e massa visceral. Alguns possuem um exoesqueleto calcário, que dá 

origem à concha, que pode ser externa ou interna.  

Exemplos: polvos, lulas, caracóis, caramujos e lesmas 
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Sistemas 

• Sistema respiratório: Os animais aquáticos respiram por ctenídios. Dentre os terrestres, há a respiração 

por meio dos pulmões, sendo que alguns fazem a troca gasosa pela pele.  

• Sistema circulatório é aberto.  

• O sangue é bombeado pelo coração, passa por veias e artérias, mas cai e circula na hemocele.  

• Aparelho digestivo completo (boca, estômago, intestino e ânus).  

• Sistema excretor formado pelos metanefrídeos que se abrem no celoma.  

• Sistema nervoso com um gânglio nervoso dorsal e dois pares de cordões nervosos dorsais. Além disso, 

possuem várias células sensoriais dispersas pelo corpo.  

• Reprodução - Apenas sexuada. A fecundação pode ser externa ou interna, dando origem a larvas  

 
Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos2/moluscos.jpg>. 

No cotidiano 

Caramujos do gênero Biomphalaria são os hospedeiros intermediários do Schistosoma mansoni.  

Alguns caracóis e lesmas podem ser considerados pragas na agricultura.  

Muitos são comestíveis.  
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Artrópodes 

 
 É um filo com uma diversidade imensa de espécies. É dividido em cinco classes: crustáceos, insetos, 

aracnídeos, quilópodes e diplópodes. 

Com simetria bilateral, corpo segmentado e apêndices articulados, os artrópodes são triblásticos e 

celomados.  

 Possuem um exoesqueleto formado por quitina, que limita seu crescimento. Assim, esses animais realizam 

mudas (ou ecdises), que representa o período de troca do exoesqueleto e o aumento do tamanho do 

artrópode.  

 
Respiração: É diversa, sendo que os crustáceos realizam por brânquias; insetos, aracnídeos, quilópodes e 

diplópodes por traquéias e, por fim, há cavidade pulmonar em aracnídeos.  

Circulação: É dita aberta, pois o sangue bombeado pelo coração cai em cavidades para nutrir os tecidos.  

Excreção: Crustáceos utilizam as glândulas verdes; aracnídeos realizam a excreção por glândulas coxais; Já 

os túbulos de Malpighi estão presentes nos insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes.  

  

O sistema nervoso dos artrópodes é do tipo ganglionar. A reprodução é sexuada, podendo haver espécies  

dióicas (sexos separados) ou hermafroditas. Seu desenvolvimento pode ser direto ou indireto, passando pelo 

estágio larval.  

 Exemplos: 

 Crustáceos: camarões caranguejos, lagostas, tatu-bola-de-jardim, etc. 

Insetos: moscas, mosquitos, borboletas, grilos, gafanhotos, formigas, percevejos, baratas, etc.  

Aracnídeos: aranhas, ácaros, carrapatos, escorpiões, opiliões, etc. 

Quilópodes: centopeias (lacraias)  

Diplopoda: piolhos-de-cobra 

  

Observe a tabela abaixo com atenção, que mostra as principais diferenças entre as classes dos Artrópodes.  
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Equinodermos 
São animais exclusivamente marinhos. Além disso, são triblásticos, celomados e com simetria bilateral no 

estágio larval e radial quando adultos.  

 

Não possuem segmentação corporal. Quanto à locomoção, respiração, excreção e circulação, estão todos 

envolvidos no sistema ambulacrário, em que a água circula pelos canais, realizando todas essas funções e 

ainda permitindo a movimentação dos pés ambulacrais. O sistema digestório é completo, com boca e ânus. 

São seres dióicos, com fecundação externa (o óvulo e espermatozóide se encontram na água).  São 

conhecidos pela incrível capacidade de regeneração após a perda de uma porção do corpo.  
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Exemplos: 

Echinoidea (ouriço-do-mar e bolachas-da-praia)  

 
 

- Asteroidea (estrelas-do-mar)  

 
 

- Ophiuroidea (ofiúro)  

e  

 

- Holothurioidea (holotúria ou pepino-do-mar)  
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- Crinoidea (lírio-do-mar)  

 
  

 

Cordados 
O que define um representante do filo Chordata é a apresentação, em alguma etapa da vida, da notocorda . 

Essa estrutura pode permanecer em alguns indivíduos, mas é substituída nos vertebrados pela coluna 

vertebral.  Vale lembrar que são também deuterostômios, triblásticos e celomados, com simetria bilateral e 

segmentação no período embrionário. Além disso, seu sistema digestório é completo, com corpo 

segmentado (pelo menos no período embrionário) e endoesqueleto para sustentação.  
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Atenção! A notocorda não forma o sistema nervoso. Sua função é orientar o eixo do embrião.  

 

No desenvolvimento embrionário, além da notocorda, os cordados apresentam um sistema nervoso dorsal, 

fendas branquiais e cauda.  

Nós, seres humanos, pertencemos ao filo dos cordados.  

É dividido em 3 subfilos:  

• Urocordados 

• Cefalocordados 

• Craniados (vertebrados) 

Os urocordados e os cefalocordados são chamados de protocordados, de ambiente aquático marinho. Os 

craniados englobam as feiticeiras e os vertebrados. 

 

Urochordata 

 

 
Urocordados não possuem uma coluna vertebral, mas ainda são dotados de notocorda. Em sua maioria, são 

seres vivos sésseis, e recobertos por uma túnica de tunicina, uma molécula semelhante a celulose. São seres 

filtradores, e apresentam sistemas bem simples. Podem ser tanto assexuados quanto sexuados, com 

reprodução por brotamento nos assexuados. 
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Cephalochordata 

 

 
São seres vivos cordados marinhos e pequenos, que vivem soterrados no substrato. Sua notocorda é 

permanente e apresenta um tubo neural dorsal. Sua boca é envolta por estruturas que impedem a passagem 

de partículas demasiado grandes, e grande parte de sua digestão ocorre no meio intracelular. São valiosos 

no estudo da embriologia, tendo em vista que seu desenvolvimento embrionário inicial é compa rável ao dos 

seres humanos. 

  

Vertebrata 
Vertebrados são um grupo de seres vivos extremamente diverso. Compreendem os agnatos, peixes  

(chondrichthyes e osteichthyes), anfíbios, répteis, mamíferos e aves. São caracterizados pela presença de 

uma coluna vertebral e de um crânio, capaz de proteger o cérebro. Para um grupo tão extenso, é interessante 

examinar agrupamentos individuais. 

• Agnatha 

 
Agnatos são vertebrados desprovidos de mandíbulas. Essa Classe de seres vivos compreende lampreias 

(imagem acima) e peixes-bruxa. 
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Em geral, estes seres vivos não apresentam nadadeiras peitorais, e seu esqueleto é cartilaginoso, não havendo 

calcificação. Apresentam uma única narina e olho diferenciado. No caso das lampreias, sua alimentação se 

dá por parasitismo externo, ou seja, elas se prendem a peixes por sua boca repleta de dentículos e se 

alimentam do sangue. Apresentam fendas branquiais. 

  

• Chondrichthyes 

 
Esse grupo de seres vivos inclui os peixes cartilaginosos, como tubarões e raias. São peixes geralmente 

oceânicos, dotados de escamas que recobrem sua pele e de um esqueleto totalmente formado por 

cartilagem. Apresentam fendas branquiais laterais. 

É interessante ressaltar que esses animais habitam ambientes marinhos, e que, por estarem sempre em meio 

hipersalino, precisam de mecanismos para garantir sua osmorregulação (controle do equilíbrio da 

concentração de sais e água). Para isso, contam com o armazenamento de excretas (ureia, ao contrário da 

esmagadora maioria de animais aquáticos, que excretam amônia) como forma de não perder água para o 

meio, através da manipulação de concentração de sais no meio intra e extracorpóreo.  

Não são seres vivos dotados de bexiga natatória como os peixes ósseos (Osteichthyes), portanto, contam 

com seu avantajado fígado gorduroso para manter flutuabilidade. 

  

• Osteichthyes 

 
 

Os peixes ósseos (Osteichthyes) são peixes que apresentam esqueletos ósseos, ao contrário de 

Chondrichthyes, dotados de cartilagem. É a vasta maioria dos peixes, e são seres vivos  extremamente 

abundantes, representando a maior biodiversidade dentre os vertebrados.  É importante saber que esses 

animais apresentam arcos branquiais (responsáveis por sua respiração), um esqueleto predominantemente 

ósseo, excreção de amônia como principal excreta nitrogenada e uma bexiga natatória que os confere 

flutuabilidade. 
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Peixes que habitam ambientes de água doce e peixes que habitam ambientes marinhos apresentam 

diferentes formas de osmorregulação, sendo os peixes de água doce obrigados a eliminar grandes 

quantidades de urina extremamente diluída e não beberem água (tendo em vista o ganho constante de água 

pelo meio). Peixes de água salgada, por outro lado, eliminam sal de seu corpo de maneira ativa através de 

células especializadas, e bebem água salgada para evitar perda de água excessiva para o meio.  

  

• Amphibia 

 
Em Amphibia, começa a conquista do ambiente terrestre. É importante notar que ciclo de vida desses seres 

vivos é geralmente dividido em uma fase aquática e outra, terrestre: quando jovens, vivem em água doce, 

fazem respiração branquial e eliminam amônia como excreta principal; após sofrerem uma metamorfose, os 

anfíbios podem deixar a água e viverem em ambiente terrestre. 

No entanto, essa superação não é total. Seres vivos deste filo apresentam um pulmão pouquíssimo eficaz, e 

precisam realizar respiração cutânea para auxiliar no suprimento de sua demanda gasosa. Isso  significa que 

aventurar-se em ambientes muito secos. Como ponto a seu favor, sua nova forma adulta permite a excreta  

de ureia, composto menos tóxico e menos solúvel, mais adaptado a uma vida terrestre. 

Além do mais, sua reprodução ainda é totalmente dependente da água, tendo em vista que a vida dos 

imaturos é aquática. Sendo assim, a conquista do ambiente terrestre por parte dos anfíbios é apenas parcial.  

  

• Répteis 

 
É nos répteis que começa a verdadeira conquista do ambiente terrestre. Assim como seus antecessores  

(agnatos, peixes e anfíbios), são animais ectotérmicos (temperatura corporal dependente do meio externo), 

e desenvolvem a estrutura do ovo com casca e âmnio, que permite sua independência do meio aquático para 

reprodução. 
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Seus pulmões são mais eficientes, permitindo o abandono da respiração cutânea, o que por sua vez permite 

que a pele destes seja revestida por fortes escamas impermeáveis, que impedem a perda de água para o 

meio. O esqueleto destes seres vivos é completamente ossificado. 

• Mammalia 

 
Mamíferos são seres vivos caracterizados pela presença de glândulas mamárias (que produzem leite para o 

filhote) e presença de pelos em alguma fase de seu desenvolvimento. Uma característica interessante do 

grupo, compartilhada apenas pelas aves, é a endotermia, isto é, acapacidade de manter a temperatura do 

corpo constante, proveniente do metabolismo acelerado destes animais.  

Em sua maioria, são seres vivos obrigatoriamente vivíparos (desenvolvimento interno com retirada de 

nutrientes da mãe pelo filhote), com pulmões eficientes (alveolares) e dentição difiodontes (duas dentições 

ao longo da vida). 

 
 

• Aves 

 



 

 
B

io
. 

As principais características das aves são sua endotermia (capacidade de regular a própria temperatura, 

devido a um alto metabolismo), presença de penas, membros modificados em asas, bico córneo e ossos 

pneumáticos, adaptação esta voltada para o voo. 

O principal a saber destes seres vivos são suas adaptações voltadas para o voo, característica marcante do 

grupo (ainda que alguns grupos tenham perdido a capacidade de voar, ou apresentem severas limitações no 

ato). Primeiramente, é interessante ressaltar o desenvolvimento das penas, que auxiliam na aerodinâmica 

(como as penas das asas) e no equilíbrio (penas da cauda), facilitando o voo do animal.  Os ossos 

pneumáticos, ocos, dotados de orifícios que permitem passagem de a r, conferem resistência e leveza ao 

esqueleto desses seres vivos. 

 
Esquema diferenciando um osso humano de um osso de águia. Nota-se o quão mais denso é o osso dos 

humanos, mamíferos. 

Seus pulmões são dotados de sacos aéreos, que, ao inflarem, diminuem a densidade do animal, permitindo 

maior facilidade para o voo. Seu esterno é expandido, formando uma quilha, abrindo espaço para a inserção 

de músculos peitorais mais desenvolvidos e capazes de movimentar as asas, apêndices geralmente adaptados 

ao voo. A ausência de uma bexiga urinária também auxilia em reduzir o peso das aves, e resulta em constante 

eliminação de fezes junto a ácido úrico (excreta nitrogenada das aves). 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Qual das alternativas abaixo justifica a classificação das esponjas no sub-reino Parazoa? 

a) Ausência de epiderme. 

b) Ocorrência de fase larval. 

c) Inexistência de órgãos ou de tecidos bem definidos. 

d) Hábitat exclusivamente aquático. 

e) Reprodução unicamente assexuada. 

2. Animais do Filo Cnidaria apresentam, entre outras características:  

a) Respiração realizada pela superfície corporal; 
b) Ausência de cavidade gastrovascular; 
c) Embrião com três folhetos germinativos; 
d) Corpo com simetria bilateral; 
e) Sistema nervoso ganglionar. 

3.  

 

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

afirmações. Assinale a única CORRETA. 

a) Trata-se de um nematelminto hermafrodita. 

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

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

como hospedeiro intermediário. 

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

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

apresentar cisticercose. 

4. Representantes do Filo Nematoda são encontrados parasitando o tubo digestivo e outros órgãos do 

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

a) Ascaris lumbricoides. 

b) Necator americanus. 

c) Ancylostoma duodenale. 

d) Taenia saginata. 

e) Wuchereria bancrofti.  

5. Os moluscos bivalvos (ostras e mexilhões) são organismos economicamente importantes como fonte 

de alimento para o homem, por possuir alto valor nutritivo. Eles conseguem filtrar grandes volumes de 

água em poucas horas, daí serem comumente chamados "organismos filtradores", mas, em 

conseqüência, podem acumular, no seu trato digestivo, altas concentrações de microorganismos e 

compostos químicos tóxicos, eventualmente presentes na água onde vivem, assim pondo em risco a 

saúde pública e exercendo grande impacto social e econômico nas áreas de sua criação. Assinale a 

afirmação correta. 

a) Os moluscos não possuem sistema digestivo. 

b) Os moluscos não possuem sistema nervoso ganglionar. 

c) Os mexilhões possuem concha com apenas uma valva. 

d) Nos mexilhões, as brânquias têm função respiratória e importante papel na nutrição. 

e) Os moluscos são sempre hermafroditas.  
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6. Um biólogo coletou exemplares de uma espécie animal desconhecida, os quais foram criados em 

laboratório e analisados quanto a diversas caracter ísticas. Concluiu que se tratava de representantes  

do filo Annelida, pois eram animais: 

a) Diblásticos, celomados, segmentados e de simetria radial; 

b) Triblásticos, celomados, não segmentados e de simetria bilateral; 

c) Triblásticos, acelomados, segmentados e de simetria bilateral; 

d) Diblásticos, celomados, segmentados e de simetria bilateral; 

e) Triblásticos, celomados, segmentados e de simetria bilateral. 

7. Tatuzinhos-de-jardim, escorpiões, siris, centopeias e borboletas são todos artrópodes. Compartilham, 

portanto, as seguintes características: 

a) simetria bilateral, respiração traqueal e excreção por túbulos de malpighi.  

b) simetria bilateral, esqueleto corporal externo e apêndices articulados. 

c) presença de cefalotórax, sistema digestório incompleto e circulação aberta. 

d) corpo não segmentado, apêndices articulados e respiração traqueal.  

e) corpo não segmentado, esqueleto corporal externo e excreção por túbulos de malpighi.  

8. O IBGE elaborou um mapa que localiza as 238 espécies e subespécies aquáticas em risco de extinção 

no território brasileiro. O mapa revela que 79 espécies ameaçadas são invertebrados aquáticos, como 

estrelas e ouriços-do-mar. As outras 159 englobam peixes de água doce e salgada. Segundo o 

levantamento, São Paulo é o estado com mais espécies em risco de extinção, seguido de Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Os principais fatores são: a destruição dos habitats dos animais, a 

poluição e a pesca indiscriminada.  

O . 

Sobre os equinodermos, grupo do qual fazem parte estrelas e ouriços-do-mar, é correto afirmar que 

a) a maioria dos indivíduos adultos apresentam simetria bilateral, enquanto as larvas simetria  

pentarradial. 

b) os machos inserem suas gônadas no interior dos ovários  das fêmeas realizando, assim, a 

fecundação interna. 

c) os equinodermos são animais exclusivamente marinhos e possuem sistema hidrovascular  

relacionado com captura de alimento e locomoção. 

d) a reprodução desses animais é basicamente assexuada e o desenvolvimento é direto. 

e) as estrelas e os ouriços-do-mar são animais estritamente herbívoros, alimentando-se de algas 

presentes no plâncton.  

9. Os animais endotérmicos dependem do metabolismo para produzir calor, elevar a temperatura e 

mantê-la constante. Essa adaptação é fundamental para  

a) os répteis.  

b) as aves e os mamíferos.  

c) os répteis e as aves.  

d) os mamíferos e os répteis.  

e) os peixes. 

10. 
pelos biólogos evolucionários. Sem pelos e membros posteriores, e incapazes de ir à terra sequer para 

um gole de água fresca, os cetáceos atuais são um desv  
Scientific American Brasil, n.1, 2002, pág. 64.  

A característica marcante que inclui os cetáceos na classe dos mamíferos, apesar de sua aparência 

pisciforme, está relacionada ao fato desses animais:  

a) respirarem o ar.  

b) serem triblásticos.  

c) serem celomados.  

d) apresentarem circulação fechada.  

e) terem reprodução sexuada. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 
As águas-vivas e as caravelas carregam toxinas perigosas nos seus tentáculos. A queimadura provoca 

dor intensa, do tipo ardência, como se fossem fortes agulhadas. 
A pele fica vermelha, inchada e com placas urticadas (lesões sobressalentes, lisas e avermelhadas) e 

podem aparecer lesões do tipo equimose (sangue pisado). Apenas em casos raros, ocorrem reações 

alérgicas, com dor de cabeça palidez e calafrios. 
É preciso limpar a pele atingida, porque podem haver pedaços de tentáculos presos, que continuarão 

liberando toxinas nocivas, piorando o problema. A limpeza deve ser feita com água do mar e areia para 

a retirada dos tentáculos. Nunca se deve usar água doce, pois ela agrava o problema.  
É importante não aplicar nenhum produto químico nas lesões, apenas vinagre. Casos mais intensos 

podem necessitar de medicamentos analgésicos e antiinflamatórios. 
Disponível em: <http://www.dermatologia.net/cat-a-pele/cat-dicas-uteis/queimadura-por-agua-viva/>. 

 

 
Disponível em: <http://vivomaissaudavel.com.br/static/media/uploads/info-agua-viva.jpg>. 

 
Diversas são as recomendações para o cuidado com a lesão decorrente do contato com cnidários. No 

entanto, há a regra de não se aplicar água doce sobre a queimadura. Explique o motivo dessa 

recomendação, descrevendo a estrutura responsável pela liberação da toxina.  
 

 

  

http://www.dermatologia.net/cat-a-pele/cat-dicas-uteis/queimadura-por-agua-viva/
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GABARITO 

 

1. c 

Os poríferos não possuem tecidos verdadeiros. 

2.  a 

A respiração dos animais desse filo ocorre por difusão pela superfície do corpo; os cnidários apresentam 

cavidade gastrovascular, dois folhetos germinativos (ectoderme e endoderme) sendo chamados de 

diblásticos; simetria radial e sistema nervoso difuso. 

3. e 

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

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

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

hospedeiro intermediário com possibilidade de apresentar cisticercose. 

4. d 

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

platelminto. 

5. d 

Os moluscos possuem sistema digestivo e o sistema nervoso deles é realmente ganglionar; os mexilhões 

são bivalvos (ou seja, duas valvas); as brânquias participam da respiração e também da nutrição, filtrando 

o alimento necessário para a sobrevivência do mexilhão. 

6. e 

Animais pertencentes ao filo Annelida são triblásticos, celomados, com o corpo dividido em segmentos 

ou metâmeros que se repetem ao longo de seu comprimento e com simetria bilateral.  

7. b 

Os siris, que são crustáceos, fazem excreção pelas glândulas verdes; todos os artrópodes possuem 

simetria bilateral, esqueleto corporal externo (exoesqueleto), apêndices articulados,  

sistema digestório completo e corpo segmentado. 

8. c 

Os indivíduos adultos apresentam simetria radial e as larvas apresentam simetria bilateral; os 

equinodermos realizam fecundação externa; a reprodução desses animais  é sexuada e com 

desenvolvimento indireto; estrelas são carnívoras. 

9. b  

Aves e mamíferos, devido a sua respiração eficiente e circulação dupla, fechada e completa, geram muita  

energia em seu metabolismo, que se dissipa em forma de calor. Esses animais são endotérmicos.  

10. a  

Baleias são mamíferos, e todos os mamíferos respiram ar atmosférico através de pulmões alveolares, ao 

contrário dos peixes, que respiram oxigênio dissolvido na água por meio de brânquias.  

 

Questão contexto 
 

Os cnidários possuem estruturas conhecidas como cnidoblastos em seus tentáculos. Quando são 

ativados, lançam o nematocisto contendo as toxinas. A instrução de que não se deve aplicar água doce 

sobre o local é decorrente do fenômeno de osmose. Nematocistos ainda presentes na pele da vítima da 

queimadura são hiperosmóticos em relação à água doce, fazendo com que a água entre nessa cápsula 

até seu rompimento, liberando ainda mais toxinas.  
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Teoria contratualista 
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jul 
 

RESUMO  
 

 

Em um período marcado fortes mudanças políticas, especialmente pela formação dos Estados nacionais e 

pelos conflitos religiosos surgidos após a Reforma Protestante, alguns importantes filósofos, conhecidos 

como contratualistas, tomaram a peito a tarefa de encontrar uma nova resposta para o mais tradicional 

problema da filosofia política: afinal, por quê e para quê existe a autoridade do Estado? De fato, não há 

filósofo dedicado ao estudo do governo e das leis, desde a Grécia antiga, que não tenha se colocado diante 

desta pergunta e buscá-lo respondê-la. Justamente por isso, o que tornou a perspectiva contratualista 

interessante e inovadora não foi exatamente a questão que ela levantou, mas sim o modo como tentou 

resolvê-la. Criado pelo pensador britânico Thomas Hobbes, este novo de método para a justificação do poder 

político foi tão influente que mesmo autores que criticaram duramente as ideias de Hobbes, como Locke e 

Rousseau, assumiram o método contratualista. 

Curiosamente, o raciocínio que fundamenta a metodologia contratualista é algo bastante simples. Em 

primeiro lugar, se o que está em jogo é descobrir qual é a importância da ordem política, o primeiro passo é 

imaginar como seria a vida humana sem a política: uma condição chamada por Hobbes de estado de 

natureza. Uma vez concebido tal estado inicial pré-político, cabe entender o que levaria as pessoas deste 

estado de completa liberdade e ausência de leis a preferirem abandoná-lo e ingressarem no estado civil e 

político. Uma vez que no estado de natureza todos os homens seriam totalmente livres, o ingresso no estado 

político não poderia ser de modo algum imposto e só pode então ser compreendido como um contrato 

social, isto é, um acordo entre os indivíduos, que livremente abririam mão de sua autonomia completa a fim 

de constituírem o Estado. Não à toa, é por isso que a corrente iniciada por Hobbes é chamada de 

contratualismo: segundo esta visão, o que fundamenta e legitima o exercício do poder pelo Estado é um 

contrato livremente assumido pelos cidadãos em um hipotético estado de natureza. É necessário assinalar 

esse hipotético, pois os autores contratualistas não necessariamente se comprometem com a ideia de que 

este acordo foi literal e histórico. Para muitos, o contrato não passa de uma metáfora. 

 

O contratualismo de Hobbes 
No caso específico de Hobbes, o uso da teoria contratualista levou a conclusões bastante conhecidas. De 

fato, sendo um pensador profundamente pessimista a respeito da natureza humana, o autor compreendia 

que o homem é acima de tudo um ser egoísta. Assim sendo, segundo Hobbes, em um estado de natureza, 

sem leis ou regras que os reprimam, os homens viveriam em um estado de conflito constante e irresolvível. 

Uma vez que todos os homens são auto interessados e que nossos desejos frequentemente se opõem, pode-

se dizer que  e que o estado de natureza seria uma permanente 

. Ora, que fazer então? Segundo Hobbes, há uma única saída possível para tal 

calamidade: a fim de obter a paz e a ordem, os homens teriam que renunciar à sua liberdade natural e se 

submeter ao Estado, uma instituição que governaria sobre eles, privando-os de sua liberdade e impondo seu 

domínio pela lei, mas que, em contrapartida, impediria a guerra e os conflitos entre os homens. Eis o contrato 

social hobbesiano. .  

Naturalmente, como se vê, a consequência mais imediata da filosofia política de Hobbes é a defesa do 

absolutismo como forma de governo. De fato, como o papel central do Estado é manter a ordem e conter 

o egoísmo natural humano, seu poder, segundo Hobbes, deve ser fortemente concentrado e o governante 

está autorizado a fazer tudo o que for necessário a fim de manter a ordem, ainda que pareça imoral. Com 

efeito, uma vez que se trata de um contrato, o povo não tem o direito de dar um passo atrás e reclamar sua 

liberdade de volta, rebelando-se contra o governo. Isto seria apenas descumprimento de contrato social 

estabelecido entre governantes e governados. 
 

O contratualismo de Locke e Rousseau 
Tal como Thomas Hobbes, John Locke também acreditava que a única maneira efetivamente razoável de 

justificar a existência do poder político seria através da metodologia contratualista. No entanto, diferente de 

seu predecessor, Locke não tinha uma visão tão pessimista da natureza humana. Esta divergência básica, por 

sua vez, levou a outras maiores e mais relevantes, fazendo com que Locke defendesse um ideal de governo 

diretamente oposto àquele que Hobbes defendeu: enquanto o segundo foi um célebre advogado do 
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absolutismo monárquico, Locke é considerado o pai do liberalismo político, uma concepção que vê na 

garantia da liberdade o papel central do governo. 

Antes de tudo, Locke discordava radicalmente da ideia de que o homem é basicamente um ser egoísta. De 

fato, ele não negava que somos auto interessados e buscamos a satisfação de nossos desejos, porém afirmava 

também que todos nós temos certo senso moral, certas noções elementares de certo e errado que nos 

impedem de agir de modo totalmente impulsivo. Com efeito, segundo Locke, o estado de natureza é um 

estado sem lei política, mas não é um estado absolutamente sem lei: vigora nele a lei moral racional, chamada 

por ele de lei da natureza, a qual nos indica o que é certo e errado independentemente da lei estabelecida 

pelo Estado. Com efeito, já no estado de natureza, os homens são capazes de perceber pela razão que são 

iguais e que, portanto, devem tratar-se de modo igualitário: é a igualdade essencial de todos os homens que 

exige um respeito igual de uns para com os outros. Por sua vez, também segundo Locke, da lei natural se 

derivam direitos naturais, isto é, certos bens básicos que todo ser humano merece ter reconhecidos. Tais 

direitos (embrião da ideia futura de direitos humanos), segundo Locke, são três: o direito à vida, à liberdade 

e à propriedade privada. Sua decorrência da lei natural seria nítida: se todos os homens são iguais, um não 

tem direito a tomar a vida do outro; se todos os homens são iguais, um não tem direito a se impor sobre a 

liberdade do outro; se todos os homens são iguais, ninguém tem direito a tomar para si aquilo que o outro 

adquiriu com seu trabalho. Vê-se assim que o trabalho seria o fundamento do direito à propriedade privada 

e que todos os três direitos se reduzem à defesa da liberdade do indivíduo frente aos demais. 

Ora, mas se o estado de natureza não é um conflito generalizado como pensava Hobbes, o que então, 

segundo Locke, levaria as pessoas a livremente abandoná-lo e ingressarem no estado político? Se já há uma 

lei moral racional que limita os impulsos egoístas do homem, qual seria o problema presente do estado de 

natureza a ser resolvido pelo Estado? Simples: o estado de natureza não seria um estado de guerra e o senso 

moral dos próprios homens evitaria nele muitos conflitos. Entretanto, não se pode negar que esses conflitos 

ocorreriam eventualmente e aí é que está o problema. Com efeito, apesar de possuir uma lei moral que o 

regule, o estado de natureza não possui uma autoridade para aplicar essa lei. Assim, quando os conflitos 

surgem no estado de natureza, apesar de eles não serem tão comuns como pensava Hobbes, o problema é 

que não há uma autoridade superior a quem os homens possam apelar e, portanto, todos os homens são 

juízes da lei natural. A falta dessa autoridade comum é que levaria os homens a decidirem ingressar no estado 

político mediante um contrato social. De fato, sem uma instituição a zelar pela justiça, os homens possuem 

direitos no estado de natureza, mas o aproveitamento desses direitos é incerto. 

Por sua vez, uma vez que a função do contrato social lockeano não é garantir a paz, mas sim garantir uma 

mais eficiente aplicação da justiça da lei da natureza e um mais seguro uso dos direitos naturais, tal contrato 

não implica, segundo o filósofo, a renúncia completa da liberdade. Ao contrário, como o papel do governo 

não é tanto manter a ordem, mas sim garantir os direitos básicos, seu poder não deve ser absoluto, mas sim 

limitado. A lei civil deve apenas exprimir e garantir a perfeita execução da lei natural e dos direitos básicos. 

Inclusive, para Locke, caso o governo não cumpra com seu papel e viole a lei moral e os direitos naturais, o 

povo tem o direito e mesmo o deve de se rebelar, afinal, um contrato quebrado não tem mais qualquer valor. 

Jean-Jacques Rousseau foi o mais importante filósofo iluminista a se dedicar à filosofia política. Seus textos 

sobre a origem e os limites do poder do Estado obtiveram enorme repercussão não apenas nos debates 

filosóficos, mas em toda a sociedade europeia do século XVIII, tendo grande influência, por exemplo, na 

Revolução Francesa. Tal como Locke e Hobbes, Rousseau era um contratualista. Chegou ele, porém, a 

conclusões totalmente diferentes dos dois pensadores ingleses. Ao analisar qual seria a condição do homem 

no estado de natureza, sem qualquer tipo de laço político, totalmente livre e independente, Rousseau não 

concluiu que esse estado seria de guerra de todos contra todos como pensava Hobbes, tampouco que seria 

guiado por uma lei natural da razão, de acordo com o que imaginava Locke. Rousseau, na verdade, pensava 

que o estado de natureza seria um estado de absoluta paz e tranquilidade, mesmo sem qualquer lei, política 

ou racional, que o regulasse. É que, para o filósofo iluminista, o homem é naturalmente bom; a sociedade é 

que o corrompe. Segundo Rousseau, sem a intervenção das normas sociais, o homem se comportaria como 

um animal, guiando-

Como, para o filósofo, os instintos mais básicos do homem são o amor de si (interesse pelo próprio bem 

estar e conservação) e a piedade (repugnância natural pela morte ou sofrimento de qualquer ser sensível, em 

especial os semelhantes), então o estado de natureza seria, a princípio, totalmente pacífico, pois os homens 

jamais se atacariam gratuitamente. Por que, então, surgiu o Estado político? Bem, os problemas no estado 

de natureza se iniciaram quando surgiu a propriedade privada. A princípio somente um modo de cada um 

manter sua sobrevivência, a propriedade acabou por introduzir a desigualdade social, opondo ricos e pobres 

e gerando uma série de conflitos e lutas por poder. Foi quando surgiu a necessidade de um poder comum 

para regular a vida das pessoas e as regras de justiça e moralidade ditadas pela razão se tornaram mais 

importantes que os instintos e sentimentos naturais: surgiu a política. Perceba, porém, que o Estado não 

surge aí como um bem, mas sim apenas para impedir um mal maior. Ideal mesmo seria que tudo 
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permanecesse tal como antes da propriedade privada. Como, porém, isso não é possível, como o homem já 

se encontrava irremediavelmente corrompido pela vida em sociedade, então que haja a política. É necessário 

lembrar, porém, diz Rousseau, que o contrato social não é um acordo entre senhores e escravos, mas sim 

um pacto político entre iguais para instaurar uma vontade geral que deverá sobrepor-se a todas as vontades 

particulares. Assim, é necessário diferenciar governo e soberania. Se o governo pode ser exercido por um 

único indivíduo ou um grupo limitado, a soberania, por sua vez, é e permanece sempre sendo do povo como 

um todo. Na medida em que o governo não cumpra a vontade geral, o povo tem todo o direito de substituir 

aquele que não está exercendo corretamente sua função. Não à toa, Rousseau era um crítico do absolutismo 

considerava a democracia uma forma superior de governo. 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. Leia o seguinte texto de Locke: 
Aquele que se alimentou com bolotas que colheu sob um carvalho, ou das maçãs que retirou das 

árvores na floresta, certamente se apropriou deles para si. Ninguém pode negar que a alimentação é 

sua. Pergunto então: Quando começaram a lhe pertencer? Quando os digeriu? Quando os comeu? 

Quando os cozinhou? Quando os levou para casa? Ou quando os apanhou?  
LOCKE, J. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 98 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de John Locke, é correto afirmar que a 

propriedade: 
I. Tem no trabalho a sua origem e fundamento, uma vez que ao acrescentar algo que é seu aos 

objetos da natureza o homem os transforma em sua propriedade. 

II. A possibilidade que o homem tem de colher os frutos da terra, a exemplo das maçãs, confere a ele 

um direito sobre eles que gera a possibilidade de acúmulo ilimitado. 

III. Animais e frutos, quando disponíveis na natureza e sem a intervenção humana, pertencem a um 

direito comum de todos. 

IV. Nasce da sociedade como consequência da ação coletiva e solidária das comunidades organizadas 

com o propósito de formar e dar sustentação ao Estado. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

2. Os filósofos contratualistas elaboraram suas teorias sobre os fundamentos ou origens do poder do 

Estado a partir de alguns conceitos fundamentais tais como, a soberania, o estado de natureza, o 

estado civil, o estado de guerra, o pacto social etc. 
  
[...] O estado de guerra é um estado de inimizade e destruição [...] nisto temos a clara diferença entre 

o estado de natureza e o estado de guerra, muito embora certas pessoas os tenham confundido, eles 

estão tão distantes um do outro [...]. 
LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1978. 

 

Leia o texto e assinale a alternativa correta. 
a) 

 

b) Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra. 

c) Segundo Locke, para compreendermos o poder político, é necessário distinguir o estado de 

guerra do estado de natureza. 

d) Uma das semelhanças entre Locke e Hobbes está no fato de ambos utilizarem o conceito de estado 

de natureza exatamente com o mesmo significado. 
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3. Os filósofos contratualistas elaboraram suas teorias sobre os fundamentos ou origens do poder do 

Estado a partir de alguns conceitos fundamentais tais como, a soberania, o estado de natureza, o 

estado civil, o estado de guerra, o pacto social etc. 
  
Com base em seus conhecimentos e no texto a seguir, assinale a alternativa correta, segundo Hobbes. 
[...] a condição dos homens fora da sociedade civil (condição esta que podemos adequadamente 

chamar de estado de natureza) nada mais é do que uma simples guerra de todos contra todos na qual 

todos os homens têm igual direito a todas as coisas; [...] e que todos os homens, tão cedo chegam a 

compreender essa odiosa condição, desejam [...] libertar-se de tal miséria. 
HOBBES, Thomas. Do Cidadão, São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1992. 

a) O estado de natureza não se confunde com o estado de guerra, pois este é apenas circunstancial 

ao passo que o estado de natureza é uma condição da existência humana. 

b) A condição de miséria a que se refere o texto é o estado de natureza ou, tal como se pode 

compreender, o estado de guerra. 

c) O direito dos homens a todas as coisas não tem como consequência necessária a guerra de todos 

contra todos. 

d) A origem do poder nada tem a ver com as noções de estado de guerra e estado de natureza. 

4. Para Hobbes, 
[...] o poder soberano, quer resida num homem, como numa monarquia, quer numa assembleia, como 

nos estados populares e aristocráticos, é o maior que é possível imaginar que os homens possam criar. 

E, embora seja possível imaginar muitas más consequências de um poder tão ilimitado, apesar disso as 

consequências da falta dele, isto é, a guerra perpétua de todos homens com os seus vizinhos, são 

muito piores. 
(HOBBES, T. Leviatã. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 

capítulo XX, p. 127.) 
Com base na citação e nos conhecimentos sobre a filosofia política de Hobbes, assinale a alternativa 

correta. 
a) Os Estados populares se equiparam ao estado natural, pois neles reinam as confusões das 

assembleias. 

b) Nos Estados aristocráticos, o poder é limitado devido à ausência de um monarca. 

c) O poder soberano traz más consequências, justificando-se assim a resistência dos súditos. 

d) As vantagens do estado civil são expressivamente superiores às imagináveis vantagens de um 

estado de natureza. 

e) As consequências do poder soberano são indesejáveis, pois é possível a sociabilidade sem Estado. 

5. Para Locke, o estado de natureza é um estado de liberdade e de igualdade. 
(LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo civil. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes, 

1994. p. 83.) 
Com base nos conhecimentos sobre a filosofia política de Locke, assinale a alternativa correta. 
a) No estado de natureza, a liberdade dos homens consiste num poder de tudo dispor a partir da 

força e da argúcia. 

b) Os homens são iguais, pois todos têm o mesmo medo de morte violenta em mãos alheias. 

c) A liberdade dos homens determina que o estado de natureza é um estado de guerra de todos 

contra todos. 

d) A liberdade no estado de natureza não consiste em permissividade, pois ela é limitada pelo direito 

natural. 

e) Nunca houve na história um estado de natureza, sendo este apenas uma hipótese lógica. 
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6. Thomas Hobbes explica a origem da sociedade e do Estado mediante a ideia de um pacto ou acordo 

entre os indivíduos para regulamentar o convívio social e garantir a paz e a segurança de todos.  

 

Sobre a teoria política de Thomas Hobbes, assinale o que for correto. 
(01) Segundo Thomas Hobbes, no estado de natureza, o comportamento dos homens é pacífico, o que 

é condição para instauração do pacto de respeito mútuo às liberdades individuais. 

(02) Segundo Thomas Hobbes, no estado de natureza, o homem dispõe de toda liberdade e poder 

para realizar tudo quanto sua força ou astúcia lhe permitir. 
(04) Segundo Thomas Hobbes, o Estado é a unidade formada por uma multidão de indivíduos que 

concordaram em transferir seu direito de governarem a si mesmos à pessoa ou à assembleia de 

pessoas que os represente e que possa assegurar a paz e o bem comum. 
(08) Na obra Leviatã, para caracterizar o Estado, Thomas Hobbes utiliza a figura do Novo Testamento, 

o Leviatã, cuja função é salvar os homens do poder despótico dos reis. 
(16) Segundo Thomas Hobbes, o Estado não dispõe de poder absoluto algum. É ilegítimo o uso da 

força pelo soberano para constranger os súditos, pois o controle do poder instituído, como o 

próprio poder, deve assentar-se no acordo e no convencimento. 

Soma: (    ) 

7. 

tese do que Hobbes pensa a respeito do estado 

natural em que vivem os homens. O estado de natureza é o modo de ser que caracterizaria o homem 

antes de seu ingresso no estado social. O altruísmo não seria, portanto, natural. No estado de natureza 

o recurso à violência generaliza-se, cada qual elaborando novos meios de destruição do próximo, com 

ooperação natural, como fazem 

as abelhas e as formigas. O acordo entre elas é natural; entre os homens, só pode ser artificial. Nesse 

sentido, os homens são levados a estabelecer contratos entre si. Para o autor do Leviatã, o contrato é 

estabelecido unicamente entre os membros do grupo, que, entre si, concordam em renunciar a seu 

direito a tudo para entregá-lo a um soberano capaz de promover a paz. Não submetido a nenhuma lei, 

o soberano absoluto é a própria fonte legisladora. A obediência a ele deve ser total. 
(João Paulo Monteiro. Os Pensadores, 2000.) 

Caracterize a diferença entre estado de natureza e vida social, segundo o texto, e explique por que a 

 

8. Desde a Idade Moderna, quase todas as sociedades enfrentaram o dilema de optar entre duas 

concepções distintas e opostas sobre o poder. Dois filósofos ingleses Thomas Hobbes e John Locke 

foram responsáveis por sintetizarem essas concepções. Segundo Thomas Hobbes, o ser humano em 

seu estado natural é selvagem e cada um é inimigo do outro; mas, quando o ser humano abre mão de 

sua própria liberdade e a autoridade plena do Estado é estabelecida, passam a predominar a ordem, a 

paz e a prosperidade. Para John Locke, o ser humano já é dotado em seu estado natural dos direitos 

de vida, liberdade e felicidade e, assim, a autoridade do Estado só é legítima quando reconhece e 

respeita esses direitos e, para que isso se concretize, é necessário limitar os poderes do Estado. 

Assinale a alternativa que apresenta as duas concepções políticas associadas, respectivamente, a esses 

filósofos. 
a) Mercantilismo e Fisiocracia. 

b) Classicismo e Barroco. 

c) Absolutismo e Liberalismo. 

d) Subjetivismo e Objetivismo. 

e) Nacionalismo e Internacionalismo. 
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9. Leia o texto a seguir. 

Locke divide o poder do governo em três poderes, cada um dos quais origina um ramo de governo: o 

poder legislativo (que é o fundamental), o executivo (no qual é incluído o judiciário) e o federativo 

(que é o poder de declarar a guerra, concertar a paz e estabelecer alianças com outras comunidades). 

Enquanto o governo continuar sendo expressão da vontade livre dos membros da sociedade, a 

rebelião não é permitida: é injusta a rebelião contra um governo legal. Mas a rebelião é aceita por 

Locke em caso de dissolução da sociedade e quando o governo deixa de cumprir sua função e se 

transforma em uma tirania.  
(LOCKE, John. In: MORA, J. F. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Loyola, 2001. v. III. p. 1770.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre John Locke, é correto afirmar:  

I. O direito de rebelião é um direito natural e legítimo de todo cidadão sob a vigência da legalidade.  

II. O Estado deve cuidar do bem-estar material dos cidadãos sem tomar partido em questões de 

matéria religiosa.  
III. O poder legislativo ocupa papel preponderante.  
IV. Na estrutura de poder, dentro de certos limites, o Estado tem o poder de fazer as leis e obrigar que 

sejam cumpridas.  
 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.  

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.  

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  

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

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

10. 
porque, não havendo nenhuma regra ou limite, todos têm direito a tudo, o que significa que ninguém 

 
HOBBES, T. Leviatã. Tradução João P. Monteiro e Maria B. N. da Silva. São Paulo:  

Nova Cultural, 1988. p. 78-80.  (Coleção Os Pensadores.) 

Com base nestas informações e nos seus conhecimentos sobre a obra de Hobbes, assinale a alternativa 

que caracteriza o pacto social. 

a) Pelo pacto social, cria-se o Estado, que continua sendo uma mera reunião de indivíduos somente 

com laços de sangue. 

b) Pelo pacto social, a multidão de indivíduos passa a constituir um corpo político, uma pessoa 

artificial: o Estado. 

c) Pelo pacto social, cria-se o Estado, mas os indivíduos que o compõem continuam senhores de sua 

liberdade e de suas propriedades. 

d) O pacto social pressupõe que o Estado deverá garantir a segurança dos cidadãos, mas em nenhum 

momento fará uso da força pública para isso. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

O filósofo francês J.J. Rousseau vai defender uma visão totalmente diferente do filósofo Thomas 

Hobbes, no que diz respeito a como o homem se comportaria no estado de natureza. Segundo 

Rousseau, o homem no estado de natureza 
a) era extremamente religioso. 

b) era lobo do próprio homem. 

c) era criativo e cooperativo. 

d) era bom, a sociedade civil que o corrompeu. 
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GABARITO 

 

Exercícios 

1. b 

A, C, D e E  Incorretas. Apesar de defender o acúmulo de bens e o direito à propriedade, Locke não 

confere esse direito às coisas que estão disponíveis a todos na natureza. Sobre estes todos tem direito. 

B  Correta. A propriedade e os bens, e consequentemente o acúmulo dos mesmos, só é de direito 

quando o homem dispensou força no trabalho de sua plantação e conservação destas, ou seja, 

acrescentou algo de seu aos objetos da natureza. 

2. c 

As afirmativas A e B estão incorretas, porque esse pensamento era de Hobbes. A afirmativa C está correta, 

pois Locke é precursor das ideias liberais, não vendo na sociedade a necessidade de dominação 

estatal que se encontra em Hobbes. Essa nova forma de pensar o Estado entendia que ele deveria ter um 

caráter organizativo, mas não de intervenção nas liberdades civis, que estavam muito longe de um estado 

de guerra. A afirmativa D está incorreta, porque os dois autores viam o estado de natureza de forma 

diferenciada: para Hobbes, era o mesmo que um estado de guerra, enquanto para Locke a razão humana 

permitiria ao homem viver sem ter de recorrer à violência, de acordo com um pressuposto de direito 

natural comum a todos. 

3. b 

A afirmativa A está incorreta, porque o estado de natureza não é uma condição da existência humana, 

apenas um momento dela. Além disso, no pensamento de Hobbes o estado de natureza se confunde 

com o estado de guerra, pois viver em natureza significa viver em guerra. A afirmativa C está incorreta, 

pois contraria o entendimento de Hobbes, segundo o qual ter direito a todas as coisas significa estar 

sempre em guerra por elas. A afirmativa D está incorreta, porque, para Hobbes, o poder estatal absoluto 

surge justamente para se sobrepor ao estado de natureza, pacificando-o em uma vontade comum. 

4. d 

A, B, C e E incorretas. Para Hobbes, os estados populares e aristocráticos são equiparados ao estado de 

natureza, onde cada um quer uma coisa e reina uma discórdia permanente, um estado de guerra 

constante. O poder soberano, ou poder absoluto do Estado, quando da necessidade de um pacto (já que 

para Hobbes o homem não é sociável por natureza), é a única forma de poder que assegura aos homens 

a paz e a segurança que não são possíveis em estado de natureza. 

D correta. O contrato garante a passagem do estado de natureza para o estado civil onde o soberano 

garante a paz e a segurança de seus súditos, que abrem mão de sua liberdade em estado de guerra, para 

uma liberdade vigiada, mas garantida. 

5. d 

a) Incorreta. Para Hobbes, a força e a argúcia garantem a sobrevivência em estado de natureza. 

b) Incorreta. Para Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra constante de uns contra outros, 

e, nesse sentido, todos são iguais por correrem o mesmo risco. 

c) Incorreta. Para Hobbes, a liberdade acarreta riscos. Somente o Estado soberano acabaria com essa 

guerra. 

d) Correta. Locke considera o estado de natureza como um estado de perfeição: é um estado de 

perfeita liberdade, em que cada um regulamenta suas próprias ações e dispõe de suas posses e de si 

mesmo como bem lhe aprouver, dentro dos limites da lei da natureza, que regulamenta tudo. 

e) Incorreta. Segundo Rousseau, nunca houve na história tal período, mas pode se inferir, logicamente, 

que tenha existido antes das primeiras aglomerações humanas. 

6. 02 + 04 = 06 

02 e 04 corretas.Tal liberdade e poder para fazer tudo o que lhe aprouver são responsáveis pela 

necessidade do pacto social, tendo em vista a guerra de todos contra todos em estado de natureza. 

Assim, estes indivíduos concordam em transferir sua liberdade a um soberano, tornando-se súditos 

obedientes, mas atentos, pois a qualquer momento os indivíduos podem unir-se para depor o déspota, 

se este for o caso. 
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01, 08 e 16 incorretas. O Leviatã caracteriza um Estado não despótico guiado por preceitos cristãos. Assim, 

o Estado dispõe de um poder absoluto sobre os indivíduos, e se for necessário o uso da força para 

controlar alguma desarmonia, esta se faz justificada pelo bem comum que pode produzir. O povo está 

de acordo com tais preceitos à medida que elege um soberano que os governará. 

7. No estado de natureza todos os homens são completamente livres, pois o direito natural (que permite 

ao homem ter e fazer tudo) é igual e inato para todos. Desta forma, não existe um poder regulador, pois 

se todos são iguais, ninguém se sujeita a ninguém e a solução dos conflitos de interesse só pode se dar 

através da guerra. Por sua vez, quando se constitui a vida social, parte da liberdade que o homem possui 

no estado de natureza é sacrificada ao criar-se um ente externo (regras e um aplicador delas) que possa 

regular os conflitos de vontade. Este pacto, que Hobbes diz ser um contrato social, tem o condão de 

permitir a paz social ao mesmo tempo em que cria a figura de um soberano ao qual todos têm de se 

sujeitar. 

surge a partir de um pressuposto da razão e não divino. Em Hobbes, o direito natural, que na Idade Média 

era visto como um legado de Deus, passa a ser encarado como um legado da própria razão humana: é o 

homem que conhece o seu direito natural racionalmente (pois pensa) e por isso pode cobrá-lo ou impô-

lo. Quando decide, portanto, abrir mão deste mesmo direito, o faz racionalmente com vistas à 

preservação da própria vida, que sabe estar em risco no estado de natureza. A justificativa do soberano, 

neste contexto, não pode mais recorrer a uma origem divina, mas somente a uma necessidade 

estritamente terrena de sobrevivência. 

8. c 

Hobbes é o teórico do Estado absolutista, que foi comum até a Revolução Francesa em vários países da 

Europa. Por sua vez, Locke é o teórico do Liberalismo político, doutrina que se difundiu grandemente, 

sendo a base para a organização da maior parte das democracias modernas. A alternativa A está errada 

porque fala de teorias econômicas. A opção B, de movimentos estéticos e de arte. A alternativa D fala de 

perspectivas de análise filosófica levando em conta o ponto de vista do observador e a E está incorreta 

porque fala de movimentos (ou posturas) que vão surgir a partir do aumento das relações entre países, já 

no século XIX. 

9. e 

Locke é um dos primeiros filósofos a discutir as bases de um Estado liberal. Em sua visão, o Estado deveria 

possibilitar aos cidadãos a plena capacidade de exercer suas liberdades individuais, abrangendo esferas 

como política e propriedade. Seu pensamento era, portanto, contrário ao governo absolutista, propondo 

a divisão de poderes que permitiria a fiscalização do papel executivo. A ação estatal caracterizara-se por 

uma abstenção no que concerne aos direitos individuais, que ficariam a cargo da própria sociedade, com 

supervisão apenas sobre os excessos. Esse pensamento dá a base para o que ficou conhecido como a 

Primeira Geração de Direitos Humanos, que contempla os direitos individuais. Nesse sentido está 

incorreta apenas a afirmação I, pois ela pressupõe como direito inegável o de rebelião, mas o próprio 

enunciado informa que Locke acreditava no direito de rebelião apenas se o Estado abandonasse a 

legalidade e se tornasse uma tirania. 

10. b 

O pacto social, no pensamento de Hobbes, marca o momento em que os homens abandonam o chamado 

Estado de Natureza (no qual todos podem fazer valer sua vontade inata sobre os demais) e constituem-

se em sociedade sob o domínio do Estado (somente este, como regulador das relações sociais, pode 

impor aos demais a vontade que é entendida como da maioria que o constituiu). Desta maneira, a 

alternativa A está errada, o Estado não é reunião de indivíduos com laço sanguíneo apenas. A alternativa 

C está errada; após o pacto social o Estado passa a limitar a liberdade dos indivíduos. A afirmativa D está 

errada, porque na noção de pacto social (conceito generalista) não se discute em nenhum momento a 

forma como o Estado fará valer o seu poder, mas sim o seu direito de o fazer valer sobre os súditos. 

 

Questão Contexto  
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Curto-circuito (medidores elétricos) 
26 
set 

 

RESUMO   
 

 

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

 

 

Os curto-circuitos são assim chamados porque representam o caminho mais curto que a  corrente 

elétrica pode realizar em um circuito. Para compreender melhor esse fenômeno, faremos uma análise 

detalhada de como ocorre um curto-circuito. 

 

O circuito elétrico é o caminho que a corrente percorre entre os dois terminais de uma fonte de tensão. 

Normalmente ele é composto por um gerador de eletricidade e resistências elétricas, de forma que, quando 

o circuito é fechado, estabelece-se uma corrente elétrica entre os seus terminais. Observe a figura a seguir: 

Um exemplo de curto-circuito, que acidentalmente é comum em residências, ocorre quando se coloca as 

extremidades de um fio metálico nos orifícios de uma tomada. Geralmente os curto-circuitos provocam 

reações violentas devido à dissipação instantânea de energia, tais como: explosões, calor e faíscas. É uma 

das principais causas de incêndios em instalações elétricas mal conservadas ou com erros de 

dimensionamento. 

 

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

entre A e B. 

 

 
 

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

resistência desprezível). Assim os pontos assumem o mesmo potencial. 

 

 
 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

um circuito: 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/corrente-eletrica.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/corrente-eletrica.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/circuito-eletrico.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condutor_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%ADsca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/lei-ohm.htm
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𝑖 =
𝑉

𝑅
 

      

Em seguida, calculamos a potência dissipada no resistor, que representa a quantidade de energia que é 

transformada em calor por efeito Joule, com a expressão: 

 

𝑃 = 𝑉. 𝑖 
 

Substituindo i, temos: 

 

𝑃 =
𝑈2

𝑅
 

 

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

da resistência. Assim, quanto menor a resistência, maior é a dissipação de energia elétrica no condutor. Note 

 

 

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

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

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

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

  

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

elétrica e diferença de potencial entre dois pontos. 

Esses aparelhos funcionam como se fossem resistências para o circuito e assim conseguem fazer as medidas.  

 

Amperímetro 

Deve ser ligado em série no circuito. 

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

 

Voltímetro 

Deve ser ligado em paralelo. 

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

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

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

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

reduz a corrente a zero e marca a força eletromotriz da bateria. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

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

 
a) 3R/4 

b) 4R/3 

c) 5R/2 

d) 2R/5 

e) R 

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

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

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

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

(A). 

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

a)  

 
b)  

 
c)  

 
d)  

 
e)  
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3. Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações, e apresentar a leitura em mostradores digitais 

é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura  

e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no 

qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito e a dependência da 

resistência com a temperatura é conhecida. 

 
Para um valor de temperatura em que  a leitura apresentada pelo voltímetro será de 

a) +6,2V.    

b) +1,7V.    

c) +0,3V.    

d) 0,3V.    

e) 6,2V.    

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

 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 5 

e) 9 

5. Um voltímetro representado pela letra V e um amperímetro representado pela letra A, ambos ideais, 

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

que indica uma maneira correta de usar esses instrumentos.  

a)  

                                        
b)  

 
c)  

 
d)  

 
e)  
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6. No circuito esquematizado na figura, o voltímetro e o amperímetro são ideais. O amperímetro indica  

2,0 A. Calcule a indicação do voltímetro. 

 
a) 6 V 

b) 12 V 

c) 36 V 

d) 48 V 

e) 60 V 

7. Um circuito é formado por uma bateria ideal, que mantém em seus terminais uma diferença de 

potencial V, um amperímetro ideal A, uma chave e três resistores idênticos, de resistência R cada um, 

dispostos como indica a figura. Com a chave fechada, o amperímetro registra a corrente I. Com a 

chave aberta, o amperímetro registra a corrente I': 

 
a) Calcule a razão I'/ I.  

b) Se esses três resistores fossem usados para aquecimento da água de um chuveiro elétrico, 

indique se teríamos água mais quente com a chave aberta ou fechada. Justifique sua resposta. 

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

 

 
a) Calcule a resistência equivalente entre A e B.  

b) Calcule as intensidades das correntes nos fios AK e BJ. 

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

conforme mostra o esquema:  
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Inicialmente, a bateria fornece ao circuito uma potência P I. Ao estabelecer um curto-circuito entre os 

pontos M e N, a potência fornecida é igual a PF. 

 

A razão  é dada por: 

a) 7/9 

b) 14/15 

c) 1 

d) 7/6 

e) 8/3 

10. Considere que um determinado estudante, utilizando resistores disponíveis no laboratório da sua 

escola, montou os circuitos apresentados abaixo. 

 
Querendo fazer algumas medidas elétricas, usou um voltímetro (V) para medir a tensão e um 

amperímetro (A) para medir a intensidade da corrente elétrica. Considerando todos os elementos 

envolvidos como sendo ideais, os valores medidos pelo voltímetro (situação 1) e pelo amperímetro 

(situação 2) foram, respectivamente: 

a) 2 V e 1,2 A 

b) 4 V e 1,2 A 

c) 2 V e 2,4 A 

d) 4 V e 2,4 A 

e) 6 V e 1,2 A 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Quanto vale a resistência equivalente entre os pontos P e Q a seguir? 

 

 
a) 5R/3 

b) 5R/2 

c) 3R/5 

d) 3R/2 

e) 4R 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. b 

Temos que: 

 
Então, a Req = R/3 + R = 4R/3 

2.  e 

 
3. d 

 
4. a 

Temos que: 

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

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

Req = R/n = 3/3 = 1 Ω 
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5. c 

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

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

elétrica que ali o alimenta. 

6. c 

Analisando, primeiramente, os dois ramos em paralelo, sabe-se que eles estão submetidos a mesma 

diferença de potencial, isto, é chamando o ramo da esquerda de 1 e o da direita de 2, podemos fazer:  

𝑈1 = 𝑈2 
(𝑅 . 𝑖)1 = (𝑅. 𝑖)2 
6.𝑖1 = 3.2 → 𝑖1 = 1 𝐴 

Portando, a intensidade da corrente elétrica total será de 1 + 2 = 3 A. E assim, já podemos lançar mão da 

lei de Ohm para calcularmos a tensão que alimenta o circuito todo já que onde o voltímetro foi colocado 

é o que de fato ele medirá.  

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑒𝑞 . 𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (8 + [
6.3

6 + 3
] + 2) . 3 = 12.3 = 36 𝑉 

7.  

a) Faremos o seguinte: 

𝑖′

𝑖
=

𝑈
2𝑅

⁄

𝑈
3𝑅 /2⁄

=
𝑈

2𝑅
.
3𝑅

2𝑈
=

3

4
= 0,75 

b) Chave Fechada, onde a resistência equivalente é menor, dissipando maior potência e aquecendo 

mais a água. 

 

8.  

a) Temos que: 

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

 
Ou seja, Req = 12/2 = 4 Ω 

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

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

𝑃𝐼 =
𝐸2

𝑅𝑒𝑞𝐼

, 𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑅𝑒𝑞𝐼 = 𝑅 +
𝑅

3
+ 𝑅 =

7𝑅

3
→ 𝑃𝐼 =

𝐸2

7𝑅
3⁄

=
3𝐸2

7𝑅
 

 

𝑃𝐹 =
𝐸2

𝑅𝑒𝑞𝐹

, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝐹 = 𝑅 + 𝑅 = 2𝑅 → 𝑃𝐹 =
𝐸2

2𝑅
 

 

𝑃𝐹

𝑃𝐼

=
𝐸²

2𝑅
.

7𝑅

3𝐸²
=

7

6
 

 

10. b 

 
 

Questão Contexto 
c 

Temos que: 

 
Note que o nó identificado pela letra S está em um potencial diferente dos potenciais dos nós P e Q, 

porque nenhum fio ideal liga S a P ou a Q. 

Os resistores que têm a mesma letra nos dois terminais devem ser retirados da associação: eles não 

ubmetem a uma diferença de potencial. 

Remontando o circuito, vem: 
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Temos 2R em paralelo com 2R, o que equivale a R, e R em paralelo com R, o que equivale a R/2.  

Então: 

 
Req = 3R/5 
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Exercícios de Geradores não ideais 
26 

set 
 

RESUMO   
 

 
1) Gerador Elétrico 

 

Todo dispositivo que transforma uma modalidade qualquer de energia em energia elétrica. 

 
Conforme o tipo de energia não elétrica a ser transformada em elétrica, podemos classificar os geradores 

em: 

• mecânicos (usinas hidrelétricas) 

• térmicos (usinas térmicas) 

• nucleares (usinas nucleares) 

• químicos (pilhas e baterias) 

• foto-voltaicos (bateria solar) 

• eólicos (energia dos ventos) 

 

É importante observar que o gerador não gera carga elétrica, mas somente fornece a essas cargas a energia 

elétrica obtida a partir de outras formas de energia. 

Sendo: 

ET  = energia elétrica total, 

EU  = energia elétrica útil, 

ED = energia dissipada,  

Pelo princípio de conservação de energia, temos: 

𝐸𝑡 = 𝐸𝑢 + 𝐸𝑑 

 

em termos de potência: 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑢 + 𝑃𝑑 

 

 

1. Características de um Gerador 

I) Possui resistência interna (r), devido a seus elementos. 

II) A diferença de potencial elétrico nos terminais de um gerador, quando ele não é percorrido por corrente 

elétrica (gerador em vazio), é denominada força eletromotriz. 

 

2. Força Eletromotriz (ε) 

Para os geradores usuais, a potência total (PT) é diretamente proporcional à corrente elétrica que o atravessa, 

assim: 
𝑃𝑡

𝑖
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

A essa constante dá-se o nome de força eletromotriz (ε) do gerador. 

ε =
𝑃𝑡

𝑖
→ 𝑃𝑡 = εi 
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Observe que a unidade de força eletromotriz é o volt (V), pois 1V = 1W/1A. 

 
  

 

ATENÇÃO! 

 

(r) é a resistência interna do gerador. Enquanto atravessam o gerador, os portadores de carga elétrica 

chocam-  

  

 

3. Potência do Gerador 

 

 
 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑢 + 𝑃𝑑 
𝑃𝑡 = εi 
𝑃𝑢 = Ui 
𝑃𝑑 = ri 

Obs.1: 

Rendimento Elétrico do Gerador (η) 

 

η =
𝑃𝑢

𝑃𝑡

=
𝑈

ε
→ 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 é 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 

 

Obs.2: 

 

Gerador ideal é aquele cuja resistência interna (r) é desprezível. Portanto, possui rendimento (η = 1) de 100%, 

sendo U = ε. 

4. Função do Gerador 

 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑈 + 𝑃𝐷 {

𝑃𝑇 = 𝜀𝑖
𝑃𝑈 = 𝑈𝑖

𝑃𝐷 = 𝑟𝑖2
→ 𝜀𝑖 = 𝑈𝑖 + 𝑟𝑖2(÷ 𝑖) → 𝜀 = 𝑈 + 𝑟𝑖 

 
𝑈 = 𝜀 − 𝑟𝑖 (𝐹𝑢𝑛çã𝑜 𝑑𝑜 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟) 
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5. Curto-circuito em um Gerador 

 

 
 

𝑖𝑐𝑐 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜 − 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 

 

𝑉𝐴 = 𝑉𝐵 → 𝑈 = 0 → 𝑃ú𝑡𝑖𝑙 = 0 

Logo: 

 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐷 → 𝜂 = 0 

𝜀 = 𝑖𝑐𝑐 = 𝑟𝑖𝑐𝑐
2 → 𝑖𝑐𝑐 =

𝜀

𝑟
 

 

6. Curva característica do Gerador 

 

 
Note ainda que: 

 

tan 𝜃 =
𝜀

𝑖𝑐𝑐

= 𝑟 

 

7. Análise da potência útil lançada num circuito 

Sendo PT = PU + PD U = PT  PD 

 

Ou seja, PU = εi  ri², construímos o gráfico: 
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A máxima potência lançada ocorre quando  

 

𝑖 =
𝑖𝑐𝑐

2
=

𝜀

2𝑟
 

 

𝑎) 𝑈 = 𝜀 − 𝑟 (
𝜀

2𝑟
) → 𝑈 =

𝜀

2
→

𝑈

𝜀
=

1

2
→ 𝜂 = 0,5 = 50% 

𝑏) 𝑃𝑈𝑚á𝑥
= 𝑈. 𝑖 =

𝜀

2
. (

𝜀

2𝑟
) → 𝑃𝑈𝑚á𝑥

=
𝜀²

4𝑟
 

 
 

8. Associação de Geradores 

 

i) Em série: 

 

 
 

 
𝑈 = 𝜀𝑒𝑞 − 𝑟𝑒𝑞𝑖 

 

Força Eletromotriz Equivalente 

 

𝜀𝑒𝑞 = 𝜀1 + 𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑛 

 

Resistência Interna Equivalente 

 

𝑟𝑒𝑞 = 𝑟1 + 𝑟2 + ⋯ + 𝑟𝑛 

 

ii) Em paralelo: 
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𝑈 = 𝜀𝑒𝑞 − 𝑟𝑒𝑞𝑖 

 

Força Eletromotriz Equivalente 

 

𝜀𝑒𝑞 = 𝜀 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑖𝑠) 

 

Resistência Interna Equivalente  

 

𝑟𝑒𝑞 =
𝑟

𝑛
 (𝑛 → 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑖𝑠) 

 

iii) Mista 

 

Combinando geradores em série e em paralelo, obtemos uma associação mista. 

O gerador equivalente será obtido calculando-se, passo a passo, as f.e.m. e resistências internas das 

associações em série e em paralelo. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

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

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

 
A resistência interna desse gerador é igual a  

a) 0,40 .Ω     

b) 0,20 .Ω     

c) 0,10 .Ω     

d) 0,30 .Ω     

e) 0,50 .Ω     
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2. Considere um dispositivo elétrico formado por uma bateria com um dos terminais ligado a um dos 

terminais de um resistor. Caso esse dispositivo seja conectado em paralelo a um segundo resistor, 

pode-se afirmar corretamente que  

a) a corrente fornecida pela bateria é diferente nos resistores.    
b) a corrente nos dois resistores tem mesmo valor.    
c) a tensão nos dois resistores é sempre a mesma da bateria.    
d) a soma das tensões nos resistores é o dobro da tensão na bateria.    

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

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

aproximadamente 10.000 V.  Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de 

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

de uma pessoa é da ordem de 1.000 .  

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

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

a) praticamente nula.     
b) aproximadamente igual.    
c) milhares de vezes maior.     
d) da ordem de 10  vezes maior.    
e) da ordem de 10  vezes menor.     

4. Unidades hospitalares utilizam geradores elétricos para se prevenir de interrupções no fornecimento 

de energia elétrica.  

Considerando-se um gerador elétrico de força eletromotriz 120,0 V  e resistência interna 4,0   que 

gera potência elétrica de 1.200,0 W,  quando ligado a um circuito externo, é correto afirmar, com base 

nessas informações e nos conhecimentos de eletricidade, que  

a) o gerador elétrico transforma energia elétrica em outras formas de energia.     
b) a diferença de potencial elétrico entre os terminais do gerador é igual a 110,0 V.      

c) a intensidade da corrente elétrica que circula através do gerador é igual a 8,0 A.      

d) a potência dissipada em outras formas de energia no interior do gerador é igual a 512,0 W.      

e) a potência elétrica que o gerador lança no circuito externo para alimentar as instalações é igual a 

800,0 W.     

5. Para um circuito elétrico incluindo vários percursos fechados, é necessária a aplicação de regras 

especiais para a sua resolução. 

Com base nos conhecimentos sobre Eletrodinâmica, é correto afirmar:  

a) Quando se percorre um resistor no sentido da corrente elétrica, a ddp é negativa e, no sentido 

inverso, é positiva.    
b) No gerador, o rendimento elétrico é expresso pela razão entre a ddp que mantém em seus 

terminais e sua força eletromotriz.    
c) A potência máxima fornecida por um gerador corresponde a uma corrente de intensidade igual à 

intensidade da corrente de curto circuito.    
d) A segunda lei de Kirchhoff diz que, em um nó, a soma das intensidades das correntes elétricas que 

chegam é maior que a soma das intensidades das correntes que saem.    
e) A primeira lei de Kirchhoff estabelece que, ao se percorrer uma malha em determinado sentido, 

partindo-se e chegando-se ao mesmo ponto, a soma dos valores absolutos das ddp é sempre 

positiva.    
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6. Uma bateria elétrica real equivale a uma fonte ideal com força eletromotriz ε  em série com uma 

resistência R, como mostra a figura a seguir. Quando os terminais A e B são ligados em curto circuito 

a corrente é de 10 A. Quando se coloca entre os pontos A e B uma resistência de 1,8  a corrente é de 

5 A. Qual o valor de ,ε  em volts? 

 

7. Um estudante deseja medir a resistência interna de um gerador, cuja f.e.m. pode ser ajustada para 

diferentes valores. Para tanto, ele constrói um circuito com o próprio gerador - um amperímetro A e 

um resistor de resistência R = 18Ω  - e obtém o gráfico a seguir, relacionando a f.e.m. do gerador a 

corrente medida pelo amperímetro. 

 
Com base no gráfico: 

a) Calcule a resistência interna do gerador. 

b) Para uma f.e.m. igual a 12 V, calcule a potência dissipada pela resistência interna do gerador.  

8. Em um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada, com especificações técnicas de 6 V  e 

12 W,  e um conjunto de 4  pilhas de 1,5 V  cada. 

Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho?  

a)  

c) 

 
e)  

b)  d)  

 

9. Considere uma bateria de força eletromotriz ε  e resistência interna desprezível. Qual dos gráficos a 

seguir melhor representa a bateria?   

a)  
c)  e)  

b)  
d)  
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10. Na tabela abaixo, são apresentadas as resistências e as d.d.p. relativas a dois resistores, quando 

conectados, separadamente, a uma dada bateria. 

 
Considerando que os terminais da bateria estejam conectados a um resistor de resistência igual a 11,8

Ω , calcule a energia elétrica dissipada em 10 segundos por esse resistor.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. b 
Sabendo que toda a força eletromotriz entregue ao circuito deve ser gasta nos resistores, temos: 

( )−  =   = +  − =  = −  =
12 V

r i R i i R r R r r 5,8 r 0,2
i 2 A

ε
ε ε Ω    

2. b 

Dois resistores com o mesmo valor de resistência (detalhe não mencionado no enunciado), caso ligados 

em paralelo, sofrem a passagem de corrente de mesma intensidade. Caso fossem ligados em série, a 

corrente seria a mesma independente da condição de igualdade de resistências.   

3. c 

Sendo r  o valor da resistência interna do gerador, pela 1ª Lei de Ohm, temos que: 

( )

( )
6

V r R i

10000 r 1000 0,01

r 999000 10Ω Ω

= +

= +

= 

 

 

Em relação à do corpo humano: 

6
3

3

r 10
10

R 10
= =  

 

Ou seja, o valor da resistência deve ser cerca de 1000  vezes maior.   

4. e 

t

2
d

2
d

d

u t d

u

u

P i

1200 120i

i 10 A

P r i

P 4 10

P 400 W

P P P

P 1200 400

P 800 W

ε=

=

=

= 

= 

=

= −

= −

=

   

5. b 

O rendimento ( )η  de um gerador é dado pela expressão: 

U
.η

ε
=   

 

U →  ddp nos terminais do gerador; 

ε→  força eletromotriz do gerador.    
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6. Aplicando a lei de Ohm-Pouillet às duas situações mencionadas: 

( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )

R 10   I
 I II    R 10 R 1,8 5    2 R R 1,8  

R 1,8 5  II  

R 1,8 .

Em I : 1,8 10    18 V.

Então,

R 1,8 e 18 V

ε

ε

Ω

ε ε

Ω ε

 = 
=   = +   = + 

= + 

=

=   =

= =

   

 

7.  

a) Pelo gráfico, vemos que a resistência equivalente do circuito é Req = V/I = 20Ω . Como o resistor 

adicional tem resistência de 18Ω , a resistência interna r do gerador será dada por r = 20 - 18 = 2Ω . 

b) A potência dissipada será P = rI2 . Para uma f.e.m. de 12 V, a corrente é de 0,6 A. Logo, P = 2 × 0,62 = 

0,72 W.    

8. c 

A lâmpada produzirá maior brilho para a associação que produzir a maior potência, e como esta é 

proporcional à tensão, o circuito com maior tensão elétrica equivalente proverá o maior brilho. 

Tensão equivalente para os circuitos: 

a) A AV (1,5 / /1,5 / /1,5) 1,5 V 3 V= +  =  

b) B BV (1,5 1,5) / /(1,5 1,5) V 3 V= + +  =  

c) C CV 1,5 1,5 1,5 1,5 V 6 V= + + +  =  

d) D DV (1,5 / /1,5) (1,5 / /1,5) V 3 V= +  =  

e) E EV 1,5 / /1,5 / /1,5 / /1,5 V 1,5 V=  =  

Portanto, a associação que produzirá o maior brilho é a do item [C].   

9. a 

Nesse caso, temos uma bateria ideal (resistência interna desprezível) que irá fornecer sempre a mesma 

diferença de potencial, sigla ddp, caso contrário, poderia queimar o equipamento. 

O que pode gerar dúvida na questão é confundir o consumo de energia da bateria com a ddp fornecida 

por ela. Para exemplificar, pode-se utilizar o exemplo de uma pilha que, com o passar do tempo, terá 

menos energia química para converter em energia elétrica e, quanto maior a quantidade de corrente que 

o equipamento precisar, mais rápido a pilha vai acabar. 

Entretanto, se a pilha for colocada em um controle remoto, num console ou num aquecedor a gás (para 

gerar a centelha), por exemplo, a ddp fornecida sempre será a mesma, independentemente da 

quantidade de corrente elétrica que aquele aparelho precise.    

10. Para o primeiro resistor →  U = r.i →  11,6 = 5,8.i →  i = 2 A 

Para o segundo resistor →  U = r.i →  11,4 = 3,8.i →  i = 3 A 

Estas são as correntes que a bateria forneceu para cada resistor na sua vez. 

Isto significa pela lei de Pouillet 

( )
   

  

E
i

r R
=

+
 

( )
 

   

E
2

r 5,8
=

+
 

( )  

E
3

r 3,8
=

+
 

Onde E e r são os parâmetros da bateria, ou seja, força eletromotriz e resistência interna. 

2/3 = (r + 3,8)/(r + 5,8) 

3(r + 3,8) = 2(r + 5,8) 

3r + 11,4 = 2r + 11,6 
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r = 11,6  11,4 = 0,2Ω  

E = 2.(r + 5,8) = 2.6 = 12 V 

Considerando agora o novo resistor de 11,8Ω  

( ) ( )
   

    

E 12 12
i 1 A

r R 0,2 11,8 12
= = = =

+ +
 

A energia dissipada é Energia = P.Δ t = R.i2. t = 11,8.12.10 = 118 J   
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Regionalização do Brasil e Amazônia 
24 
set 

 

RESUMO   
 

 

O Brasil apresenta diferentes regionalizações, ou seja, diferentes arranjos do território que levam em 

consideração critérios diferenciados. As duas regionalizações mais conhecidas são a divisão regional do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), criada em 1969, que divide o Brasil em região Norte, Nordeste, 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e a regionalização geoeconômica, que divide o Brasil em três complexos 

regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. 

 

Regiões do IBGE 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_geoecon%C3%B4mica_do_Brasil
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Regiões geoeconômicas 
 

CENTRO-SUL 

O Centro-Sul se destaca entre as demais regiões geoeconômicas, pois apresenta características bem 

diversificadas e singulares. É formado pelas regiões Sul, Sudeste (com exceção do norte de Minas Gerais, 

área englobada pela região geoeconômica Nordeste devido a aspectos socia is) e Centro-oeste (com 

exceção do norte do Mato Grosso, área englobada pela região geoeconômica Amazônia por conta da 

floresta amazônica). 
De forma geral, podem ser destacadas algumas importantes características do Centro-Sul brasileiro: 
• Centro econômico, político e administrativo do país 

• Maior concentração da população do país 

• Possui 16 das 22 áreas metropolitanas do país 

• Economia diversificada 

• Região com a maior concentração de indústrias do país  

• Agropecuária mais moderna do país 

• Densa rede de transportes e comunicações 

• Produz a maior parte do PIB 

 

NORDESTE 
A região Nordeste é uma porção do espaço geográfico brasileiro muito controversa, pois, ao mesmo tempo 

em que apresenta aspectos fundamentais na formação do nosso território, também está ligada ao ideário de 

ser uma região que apresenta grandes problemas estruturais. Associada historicamente à ideia de pobreza, e 

com características naturais distintas, o Nordeste tem mudado o panorama econômico, apresentando 

crescimento acima das demais regiões; tudo fruto do processo de descentralização industrial, que vem 

ocorrendo desde o início dos anos 90. Não podemos deixar de destacar que o aspecto físico é muito 

importante na região, principalmente pela questão da seca no sertão. Podemos citar a gra nde e polêmica 

obra de transposição do rio São Francisco como um exemplo de estratégia para solucionar este problema.  

Sub-regiões nordestinas 
O Nordeste é dividido em quatro sub-regiões: Meio Norte, Agreste, Zona da Mata e Sertão. 

• MEIO NORTE: O Meio Norte é encontrado no território dos estados do Maranhão e parte do Piauí. Esta 

sub-região é uma faixa de transição entre o semiárido nordestino e a região amazônica. Apresenta clima 

tropical com muitas chuvas no verão, e índices pluviométricos maiores a oeste, principalmente por estar 

mais próximo a região amazônica. A vegetação natural dessa área é a mata de cocais, carnaúbas e 

babaçus, em sua maioria. 

• AGRESTE: O Agreste é uma faixa de transição entre a Zona da Mata e o Sertão nordestino. Apesar do 

domínio climático ser também o do semiárido, como no Sertão, o Agreste apresenta índices de chuva 

maiores que os sertanejos. Sua principal atividade econômica é a pecuária extensiva, apesar de que, nas 

partes mais úmidas, podem ser encontradas práticas como a agricultura de subsistência, que desenvolve 

uma policultura que serve de abastecimento para a Zona da Mata, e a pecuária leiteira.  

• ZONA DA MATA: Encontra-se no litoral continental da região nordeste, compreendendo uma faixa de 

200 quilômetros, desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Esta área apresenta estações climáticas  

bem definidas, com um verão seco e inverno chuvoso, e é nela que se encontram as maiores 

aglomerações urbanas da região nordeste, além das cidades mais desenvolvidas e das principais cap itais 

nordestinas. Na época colonial, instalou-se nesta área o empreendimento açucareiro escravista. As 

condições ecológicas são ideais para o cultivo da cana: os solos, férteis e escuros, conhecidos como 

massapê, cobrem os vales dos rios, que foram apelid

destacar que esta região apresenta um grande índice de desenvolvimento industrial.  

• SERTÃO: Esta é a sub-região que domina o espaço geográfico da região nordeste, presente em mais da 

metade de seu território. Com um clima semi-árido e índices pluviométricos baixíssimos em relação ao 

restante do país, o sertão é sinônimo de seca, pobreza e fome no imaginário popular. A característica 

vegetal dessa região é a presença quase exclusiva da Caatinga, e a pecuária extensiva representa, até 

hoje, a principal atividade das grandes propriedades. A bacia do rio São Francisco é a maior da região e 

a única fonte de água perene para as populações que habitam suas margens, além de ser também 

aproveitado para irrigação e fonte de energia através de hidrelétricas como a de Sobradinho (BA). 

Em relação à seca, podemos destacar que a escassez de chuva é o aspecto natural responsável pela fome e 

pela pobreza no sertão nordestino. Isso ocorre por diversas causas, como os fatores oceânicos, isto é, o fato 
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de que a temperatura do mar nos litorais do Ceará e Rio Grande do Norte é mais baixa do que as áreas do 

entorno, causando baixa evaporação e umidade. Também podemos citar as frentes polares, que, quando 

chegam ao nordeste, apresentam pouca força, dificultando a formação das chuvas. Por último, o nordeste é 

uma região de alta pressão, com correntes de ar que transferem calor para latitudes maiores, favorecendo a 

estabilidade do tempo e a ausência de chuvas. 
 

AMAZÔNIA 
O processo de ocupação da Amazônia possui raízes históricas na ocupação litoral do território brasileiro. Os 

ciclos econômicos modificaram a ocupação da bacia e permitiram a fundação das primeiras vilas no interior  

do Brasil, mas não foram suficientes para consolidar um preenchimento dessa nova fronteira. O governo, 

com o passar dos anos, percebeu a importância dessa região e iniciou diversos projetos, que, atualmente, 

junto com a expansão da fronteira agrícola, caracterizam a ocupação amazônica como heterogênea, além 

de lançar novos desafios. 

 A Amazônia ocupa um vasto território na porção norte do continente sul-americano. Em relação à área 

ocupada pela cobertura vegetal original dessa floresta equatorial, o bioma amazônico avança pela bacia 

hidrográfica do rio Amazonas para diversas outras bacias, como as dos rios Orenoco, na Venezuela, ou 

Magdalena, na Colômbia, além de inúmeras outras bacias litorâneas, no extremo norte do continente sul-

americano, incorporando maiores porções territoriais da Guiana, Suriname e Guiana Francesa.  

  
As Fronteiras e a Segurança do Território Amazônico 

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

com diversas outras ações econômicas e políticas, das quais podemos destacar, na área militar:  
• Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM): Projeto militar de monitoramento, por satélite e radares de 

solo, dos limites da Amazônia Legal, principalmente daqueles que fazem fronteira com outros países, no 

intuito de preservar a soberania nacional e afastar os anseios de uma Amazônia global.  

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

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

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

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

instalando diversas bases militares na região. 

 

A Integração da Amazônia sob a Ótica Econômica 

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

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

trabalhistas mais flexíveis, buscava estimular a atração das indústrias para a região e, assim, incentivar uma 

maior ocupação pelo atrativo da mão de obra.  

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

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

outras jazidas minerais, como cobre, zinco, ouro, manganês. A primeira jazida foi descoberta na década 

de 1960, e as obras do projeto foram iniciadas pela então estatal Companhia Vale do Rio Doce, em 1978. 

O transporte do minério é feito através da ferrovia Estrada de Ferro Carajás (EFC) até o porto de São Luís, 

no Maranhão, ambos construídos e pensados especificamente para esse projeto.  

 

Amazônia: Fronteira do Capital e Fronteira Agrícola  
Considerado um grão típico de climas mais frios, a soja obteve sucesso no centro-oeste brasileiro, de clima 

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

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

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

em uma enorme degradação do Cerrado brasileiro. O contínuo prosseguimento dessa fronteira no sentido 

norte, alcançando o bioma amazônico, acaba gerando uma enorme preocupação sobre os possíveis 

impactos. 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. -Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, 

já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos 

vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma 

 
SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EdUSP, 2005 (adaptado).  

O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico 

diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da  

a) industrialização voltada para o setor de base.  
b) economia da borracha no sul da Amazônia.  
c) fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado.  
d) exploração mineral na Chapada dos Guimarães.  
e) extrativismo na região pantaneira. 

2. -árido em uma região aparentemente sem história, 

dada a permanência e imutabilidade dos problemas. Como se com o decorrer das décadas nada tivesse 

se alterado e o presente fosse um eterno passado. A cada seca, e mesmo no intervalo entre uma e 

outra, milhares de nordestinos foram abandonando a região. Sem esperança de mudar a história das 

suas cidades, buscaram em outras paragens a solução para a sobrevivência das suas famílias. Foi nos 

sertões que permaneceu inalterado o poder pessoal dos coronéis, petrificado durante o populismo e 

 
VILLA, Marco Antonio. Vida e morte no sertão: história das secas no Nordeste nos séculos XIX e XX. São Paulo: Ática, 2000, 

p. 252. 

Com base no trecho acima, é possível concluir que: 
a) a grande evasão das populações do Nordeste em direção à região Sude

borracha ocorrido na década de 1970; 
b) as secas nordestinas não podem ser historicamente explicadas, já que decorrem de fenômenos 

estritamente geográficos; 
c) grandes capitais da região, 

estimulando sua industrialização em inícios do século XX; 
d) as secas do Nordeste, resultando na multiplicação de fortes correntes migratórias, transformaram 

o homem nordestino em sinônimo exclusivo de flagelado; 
e) a grande mobilidade dos nordestinos, mais que uma decorrência das secas, foi fruto de um sistema 

de dominação baseado na propriedade da terra que marginalizava homens livres e pobres . 

3. Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido motivado pela pecuária   cerca de 

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

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

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

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

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

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

 
Época, 3/3/2008 e 9/6/2008 (com adaptações). 

A partir da situação-problema descrita, conclui-se que 
a) o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor 

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

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

produtividade de pastagens. 
d) o superavit comercial decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia compensa a 

possível degradação ambiental. 
e) a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem contribuir  

para a redução do desmatamento na Amazônia. 
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4. 
época colonial até meados do século XIX, as correntes principa is de população movimentaram-se no 

sentido Leste-Oeste, estabelecendo uma ocupação linear articulada. Nas últimas décadas, os fluxos 

migratórios passaram a se verificar no sentido Sul-Norte, conectando o Centro-  
OLIC, N. B. Ocupação da Amazônia, uma epopeia inacabada. Jornal Mundo, ano 16, n. 4, ago. 2008 (adaptado). 

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

criação de: 
a) núcleos urbanos em áreas litorâneas. 
b) centros agrícolas modernos no interior. 
c) vias férreas entre espaços de mineração. 
d) faixas de povoamento ao longo das estradas. 
e) povoados interligados próximos a grandes rios. 

5. Com base no mapa a seguir e em seus conhecimentos sobre a divisão regional brasileira realizada pelo 

IBGE, assinale a alternativa correta: 

 
Mapa da porcentagem de domicílios com televisão no território nacional 

a) A quantidade de televisores no Brasil não reflete os níveis de desenvolvimento econômico das 

respectivas regiões brasileiras. 
b) O Centro-Oeste brasileiro é a região que possui, proporcionalmente, a menor quantidade de 

televisores em suas casas. 
c) O Amapá é o único estado da região Norte que apresenta mais de 85% de seus domicílios com 

aparelhos de TV. 
d) O Nordeste é a região mais heterogênea em termos da quantidade proporcional de televisores 

entre os seus estados. 

6. o Paulo fazia parte da região Sul. Minas estava na região 

Leste, assim como a Bahia, o Rio, o Espírito Santo e Sergipe. Certo dia, um professor, já na década de 

70, disse que São Paulo estava no Sudeste, bem como o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 
MELGAR, E. O IBGE e os Estados do Brasil. Folha de S. Paulo, 08/05/2003. 

 
a) Houve uma nova perspectiva em relação ao IBGE sobre o território brasileiro, que deixou de ser 

predominantemente interiorano para ocupar melhor o litoral. 
b) A nova região Sudeste representava melhor as zonas mais industrializadas do país e com posição 

geográfica semelhante. 
c) A integração do Espírito Santo ao Sudeste era necessária em razão do seu acelerado grau de 

urbanização e concentração populacional. 
d) Estava em curso, na década de 1970, a redistribuição industrial brasileira em direção às regiões Sul 

e Norte. 
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7. Considere as anamorfoses: 

 
As condições da produção agrícola, no Brasil, são bastante heterogêneas, porém alguns aspectos 

estão presentes em todas as regiões do País. Nas anamorfoses acima, estão representadas formas de 

produção agrícola das diferentes regiões administrativas. 

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a produção agrícola representada em I e em II.  

a) De subsistência e patronal. 

b) Familiar e itinerante. 

c) Patronal e familiar. 

d) Familiar e de subsistência. 

e) Itinerante e patronal. 

8.  

 
Disponível em: https://almanaque.abril.com.br/graficos_e_tabelas/Brasil. Acesso em: 09 de setembro de 2013. 

De acordo com o gráfico e com base em seus conhecimentos a respeito do processo de 

desconcentração industrial no Brasil, é possível afirmar que  
a) a desconcentração espacial das indústrias diminuiu no período entre 1996 e 2008.  
b) a região Sudeste foi a que menos sofreu redução no percentual de estabelecimento industriais. 
c) a desconcentração industrial no Brasil, no período entre 1996 e 2008, foi reduzida devido à baixa 

oferta de mão de obra qualificada fora das capitais. 
d) o aumento de 6,3% do total de indústria na região Sul, deve-se, em parte, a sua proximidade com 

os países do Mercosul. 
e) as regiões Nordeste e Centro-Oeste foram as que mais aumentaram seu percentual de indústrias  

no total do país. 

9. A respeito do Complexo Regional do Centro-Sul, assinale o que for INCORRETO: 
a) a região Centro-Sul apresenta uma maior concentração populacional em razão de sua avançada 

industrialização e pela acelerada urbanização. 
b) a modernização do campo permitiu que essa região liderasse a produtividade agrícola brasileira. 
c) por ser a região mais industrializada, apresenta complexos industriais em toda a sua extensão de 

forma coordenada. 

d) o Centro-Sul apresenta, em termos proporcionais, uma baixíssima quantidade de habitantes  

residentes em propriedades rurais. 
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10. O processo de industrialização do Nordeste iniciou-se na segunda metade do século XIX. No início do 

século XX, sofreu a implantação de indústrias diferentes das até então existentes.  
A SUDENE reanimou o desenvolvimento industrial nordestino. Assinale a alternativa correta que se 

relaciona às afirmações anteriores. 
a) a SUDENE criando novas indústrias nas décadas de 1960 e 1970 aumentou sensivelmente o número 

de empregos nas capitais nordestinas e reduziu as migrações para essas capitais.  
b) a SUDENE conseguiu reanimar as indústrias tradicionais, na primeira metade do século XX, 

incentivando a implantação de fábricas de extração de óleo de sementes de algodão, de mamona 

e de oiticica que não sendo automatizadas resolveram, em boa parte, a questão do emprego. 
c) a implantação de usinas de açúcar e de fábricas de tecidos ligadas à produção do algodão, do 

agave e caroá foram iniciadas apenas após a criação da SUDENE, na década de 1950.  
d) apesar da SUDENE provocar um certo desenvolvimento industrial, não houve uma diversificação 

nos tipos de indústrias do Nordeste, após a década de 1950, permanecendo a mesma estrutura  

industrial, baseada na manufatura de produtos agrícolas. 
e) incentivos fiscais contribuíram para a implantação de novas indústrias e a modernização de 

algumas das antigas, no entanto, a SUDENE investindo mais em áreas que já apresentavam um 

certo dinamismo econômico, não minimizou a pobreza nordestina e as migrações para as grandes 

cidades. 

11. ães, do Laboratório de Hidrologia da COPPE, 

UFRJ, o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco envolve uma vazão de água modesta  

e não representa nenhum perigo para o Velho Chico, mas pode beneficiar milhões de pessoas. No 

entanto, o sucesso do empreendimento dependerá do aprimoramento da capacidade de gestão das 

águas nas regiões doadora e receptora, bem como no exercício cotidiano de operar e manter o sistema 

transportador. Embora não seja contestado que o reforço hídrico poderá beneficiar o interior do 

Nordeste, um grupo de cientistas e técnicos, a convite da SBPC, numa análise isenta, aponta algumas 

incertezas no projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Afirma também que a água por 

si só não gera desenvolvimento e será preciso implantar sistemas de escoamento de produção, 

 
Adaptado. Ciência Hoje, v. 37, número 217, julho de 2005. 

Os diferentes pontos de vista sobre o megaprojeto de transposição das águas do Rio São Francisco  

quando confrontados indicam que 
a) as perspectivas de sucesso dependem integralmente do desenvolvimento tecnológico prévio da 

região do semiárido nordestino. 
b) o desenvolvimento sustentado da região receptora com a implantação do megaprojeto 

independe de ações sociais já existentes. 
c) o projeto deve limitar-se às infra-estruturas de transporte de água e evitar induzir ou incentivar a 

gestão participativa dos recursos hídricos. 
d) o projeto deve ir além do aumento de recursos hídricos e remeter a um conjunto de ações para o 

desenvolvimento das regiões afetadas. 
e) as perspectivas claras de insucesso do megaprojeto inviabilizam a sua aplicação, apesar da 

necessidade hídrica do semi-árido. 

12. Relacione as colunas considerando as sub-regiões do Nordeste brasileiro. 
I. Meio Norte 
II.  Sertão 
III.  Agreste 
IV.  Zona da Mata 

( ) Maior extensão, predomínio do clima semi-árido e vegetação de caatinga; tem pecuária extensiva e 

agricultura tradicional. 
( ) Clima úmido e quente, vegetação de mata de cocais; tem base econômica no extrativismo vegetal 

e agricultura comercial. 
( ) Características ambientais de transição, predomina a policultura comercial e pecuária leiteira.  
( ) Clima quente e úmido litorâneo, predominam as monoculturas comerciais, concentração 

econômica e demográfica. 
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Assinale a sequência CORRETA encontrada: 
a) 4 - 3 - 1 - 2 
b) 1 - 2 - 3 - 4 
c) 2 - 1 - 3 - 4 
d) 1 - 2 - 4 - 3 
e) 2 - 1 - 4 - 3 

13. 
toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do 

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

 
A  

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

descrito é: 
a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras.  
b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas.  
c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao restante 

do país. 
d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta.  
e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e 

estrangeiras. 

14.   

 
Considerando-se o mapa e os conhecimentos das estratégias geopolíticas para um melhor controle da 

Amazônia brasileira, é correto afirmar que o 
a) Sipam (Sistema de Proteção da Amazônia) tem por finalidade a integração das forças armadas, 

visando à defesa da região. 
b) Estado brasileiro, através dos projetos Calha Norte e Sipam/Sivam, tem total controle das 

vastidões da Região Amazônica. 
c) Projeto Calha Norte teve origem no governo militar, na década de 70 do século passado, e visava, 

inicialmente, povoar as fronteiras do norte do país. 
d) Projeto Jari, localizado nos limites dos estados de Roraima e do Amazonas, é um gigantesco 

empreendimento de assentamento agrícola que reforça a soberania amazônica.  
e) Sivam (Sistema de Vigilância da Amazônia) é uma rede de coleta e de processamento de 

informações sobre meio ambiente, meteorologia, vigilância aérea e de superfície, e terras 

indígenas, dentre outros, que são enviadas aos órgãos governamentais atuantes na região.  
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15. nção de acréscimos técnicos que 

renovam a sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos processos 

 
SANTOS, M. SILVEIRA; M.L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record , 2004 

(adaptado). 

A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, 

ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e com maior 

intensidade, na Amazônia Legal, com a 
a) reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados. 
b) ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos.  
c) construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira.  
d) instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação. 
e) formação de uma infraestrutura de torres que permite a comunicação móvel na região.  

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Conceitue os tipos de regionalização abaixo e explique as características, critérios e necessidade 

dessas duas divisões. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. c 

O texto do Milton Santos fala sobre o Centro Oeste e os fenômenos de urbanização que chegaram como 

uma inovação. A alternativa que fala sobre esse processo de modernização na região é a que trata da 

fronteira agropecuária.  

2.  e 

Não apenas as secas foram responsáveis pela grande mobilidade populacional do Nordeste para regiões 

mais valorizadas economicamente. A busca por melhores condições de vida foi o que motivou essa 

migração. 

3. e 

Para recuperar as áreas desmatadas na Amazônia, é preciso que haja um recuo da fronteira agropecuária 

que muito ameaça o bioma. 

4. e 

A origem da ocupação urbana na Amazônia foi seguindo o padrão dendrítico, ou seja, seguindo o padrão 

dos rios que deslocavam a borracha produzida no interior para os centros e para as casas de aviamento.  
5. d 

Enquanto as outras regiões do Brasil apresentam demasiada concentração ou redução significativa da 

porcentagem, o Nordeste parece ter estados diversos em relação a tal questão.  

6. b 

O termo imaginário geográfico de mudança de 

posição dos estados uma vez que estes se encontram posicionados em uma nova divisão regional. Porém 

a única posição que é de fato alterada é a realidade de uma região concentrada de renda e 

oportunidades. 

7. c 

No primeiro quadro, vemos um inchaço dos estados do sul e centro oeste, que são respectivamente, a 

origem e a consolidação do agronegócio do Brasil. A produção agrícola patronal significa dizer que tem 

patrão, que é de trabalho assalariado e controlado. Enquanto no segundo quadro vemos um inchaço do 

nordeste e também do Sul, onde temos altos índices de consolidação da agricultura familiar, sendo 

menor no Centro Oeste e grande também na Amazônia e no Sudeste.  

8. d 

Para acertar a questão, é necessário interpretar os gráficos avaliando as maiores taxas de crescimento e 

de industrias consolidadas.  

9. c  

A questão pede a alternativa incorreta. O Centro Sul não apresenta complexos industriais distribuídos de 

forma igualitária em sua região, havendo muita desigualdade e concentração de renda.   

10. e 

A SUDENE, superintendência de desenvolvimento do nordeste, compôs programas que tentaram 

dinamizar a economia do nordeste. Contudo, as áreas de maior pobreza, seca e desigualdade, foram 

pouco ou não foram beneficiadas por esses programas.  

11. d 

Uma transposição de rio implica numa profunda alteração de diversas comunidades, assim como da fauna 

e flora associada com o entorno geográfico. Assim, se fazem por necessárias ações que desenvolvam as 

regiões afetadas.  

12. c 

Para acertar a questão, é necessário associar as características climáticas às sub-regiões do Nordeste. A 

Zona da Mata é onde mais se faz presente mata atlântica e sofre influência oceânica, enquanto o sertão 

é semiárido.   

13. b 

Atualmente, o principal risco à Amazônia é o avanço da fronteira agropecuária. 
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14. e 

Para acertar a questão é preciso ter conhecimento sobre os períodos e intencionalidades de cada projeto.  

15. c 

A construção de hidrelétricas são obras de grande impacto ao meio ambiente e as comunidades locais.  

 

Questão Contexto 
 

A primeira foto explicita a regionalização feita pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

desde 1970. A escolha dos estados por regiões passou por diversos critérios, naturais e econômicos. A 

segunda regionalização fala sobre a divisão socioeconômica das macrorregiões do Brasil. A utilidade e 

intencionalidade das regionalizações depende do critério escolhido para regionalizar. Assim, cada uma 

das regionalizações permite uma interpretação e um foco de estudo, assim como critérios de separação 

diferente. O impacto disso é direto no sentimento de pertencimento e imaginário geográfico dos 

brasileiros. 
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A Primeira Guerra Mundial 
24 

set 
 

RESUMO   
 

 

Antecedentes 
No período de 1914 a 1919 o mundo viveu os impactos da Grande Guerra, também conhecida como Primeira 

Guerra Mundial. Esse conflito trouxe importantes consequências e alterou a ordem geopolítica mundial, a 

partir da fragmentação dos grandes impérios e o surgimento de novos países. 

Apesar de ter eclodido no início do século XX, suas raízes estão ainda no século XIX. A Segunda Revolução 

Industrial contou com a participação de países como os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha, que passaram 

a concorrer com as outras potências industrializadas por áreas de influência, mercado consumidor e matérias-

primas, principalmente na África e na Ásia. Esse fenômeno ficou conhecido como Imperialismo. 

Podemos dizer que o imperialismo foi um dos principais fatores que motivaram a eclosão da Grande Guerra. 

No entanto, não foi o único. Movimentos caracterizados pelo nacionalismo exacerbado, como o pan-

eslavismo e o pan-germanismo também contribuíram para aumentar as tensões entre os países europeus. 

Com a Unificação Alemã, a antiga hegemonia industrial inglesa começou a ser ameaçada. Os alemães 

conseguiram em um curto período formar um parque industrial que começou a superar a tradicional solidez 

industrial britânica. Sentindo-se ameaçados, os britânicos saíram de seu isolamento político-geográfico para 

firmarem acordos com a França. Esta, por sua vez,  havia sido obrigada a ceder as importantes regiões da 

Alsácia Lorena à Alemanha, após a derrota na guerra franco-prussiana, ocorrida no processo de unificação 

alemã. Tal episódio gerou o que chamamos de revanchismo francês. 

Outro campo de disputas concentrava-se na região do Bálcãs. A opressiva dominação dos turcos na região 

era vista como uma grande oportunidade onde, através de um conflito armado, as nações industrialistas da 

Europa poderiam ampliar seus negócios. Foi quando em 1877, a Rússia, com apoio da Áustria, resolveu 

declarar guerra contra o Império Turco. Após derrotarem os turcos, os russos conquistaram antigos territórios 

perdidos na Península Balcânica e a Áustria obteve controle sobre a Bósnia-Herzegovina. 

 

O Conflito 

O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Ferdinando, arquiduque e herdeiro do 

trono do Império Austro-Húngaro, aliado da Alemanha. O arquiduque foi morto por um terrorista sérvio 

morte de Francisco Ferdinando estar no epicentro do desenrolar da Primeira Guerra, é necessário saber que 

ele era a principal figura que negociava os interesses germânicos na região dos Bálcãs.  

Com o seu assassinato (pelas mãos de um eslavo), as tensões entre os dois principais projetos nacionalistas 

para a região acabaram aumentando vertiginosamente. Havia um projeto de orientação pan-eslavista para os 

da região dos Bálcãs eram travadas entre pangermanistas e pan-eslavistas. 

Essas tensões remontavam à formação das alianças político-militares, conhecidas como Tríplice Aliança e 

Tríplice Entente. Essa última foi formada em 1904, recebendo o nome formal de Entente Cordiale, e abarcava 

França, Inglaterra e Rússia. O Império Russo, após a derrota para os japoneses na Guerra Russo-Nipônica 

(1904-1905), estreitou suas relações com a França, buscando apoio militar e econômico para precaver-se de 

eventuais conflitos em outras regiões de interesse, sobretudo nos Bálcãs (apesar de já haver acordos desse 

gênero entre os dois países desde 1883, como o chamado Entendimento Franco-Russo). A Inglaterra aliou-se 

à França porque temia o desenvolvimento bélico do Império Alemão e lutava para impor limites às pretensões 

de Guilherme II. 

Já à Tríplice Aliança associaram-se a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, que, desde a época de Bismarck, 

estabeleceram um pacto referente às ações de dominação da região dos Bálcãs almejadas pela dinastia dos 

Habsburgo. A essas duas nações juntou-se a Itália, que queria lançar represálias à França em virtude da invasão 

da Tunísia, no noroeste da África, em 1881. Essa região era cobiçada pelos italianos, o que aumentava ainda 

mais a tensão entre as duas alianças. Quando a guerra estourou, em 1914, os exércitos que se mobilizaram 

estavam associados principalmente a essas seis nações. 

A iniciativa da guerra partiu da Alemanha, que executou o Plano von Schilieffen, isto é, um plano de guerra 

elaborado pelo general alemão que deu nome a esse plano. A estratégia consistia em atacar pelo Leste e 

defender-se pelo Oeste. A princípio, a guerra a

tropas e os ataques rápidos e fulminantes (isso abrangeu os dois primeiros anos da guerra). A partir de 1916, 
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-se preservar as regiões ocupadas por meio do 

estabelecimento de posições estratégicas. Para tanto, a forma de combate adequada era a das trincheiras. 

A Primeira Guerra Mundial foi reconhecida como a guerra das trincheiras em virtude das extensas batalhas 

que foram travadas desse modo.  Os soldados entrincheirados sofriam, impotentes, bombardeios e 

lançamento de gases venenosos, como a iperita (gás mostarda). Além disso, a umidade e o frio acabavam 

trazendo várias doenças, como o pé-de-trincheira, que provocava o apodrecimento dos pés, entre outros 

danos. 

Nesse novo contexto, os Estados Unidos passaram a lucrar à custa da Primeira Guerra Mundial. Em um curto 

espaço do tempo, as nações europeias necessitavam de enormes quantidades de alimentos e armas para o 

conflito. Mesmo que permanecendo neutro, por uma questão de interesse e afinidade, o governo norte-

americano exportava seus produtos apenas às nações integrantes da Tríplice Entente. 

O comportamento solidário dos EUA logo se aprofundou, principalmente quando observamos o empréstimo 

de recursos financeiros para a guerra na Europa. Até esse momento, o conflito se transformava em um evento 

bastante lucrativo e benéfico para a economia norte-americana. No âmbito político, os Estados Unidos 

esperavam que a nação pudesse se fortalecer ainda mais ao possivelmente assumir a condição de 

intermediadora dos tratados de paz. 

Tais projeções mudariam de rumo no ano de 1917. Naquele ano, os russos abandonaram a Tríplice Entente 

com o desenvolvimento da Revolução Russa. Para as potências centrais, essa seria a oportunidade ideal para 

vencer o conflito. Não por acaso, os alemães puseram em ação um ousado plano de atacar as embarcações 

que fornecessem mantimentos e armas para a Inglaterra. Nesse contexto, navios norte-americanos foram 

alvejados pelos submarinos da Alemanha. 

Nesse momento a participação indireta norte-americana se tornava insustentável por duas razões 

fundamentais. Primeiramente, porque a perda das embarcações representava uma clara provocação que 

exigia uma resposta mais incisiva do governo americano. Além disso, a saída dos russos aumentava o risco da 

Tríplice Entente ser derrotada e, consequentemente, dos banqueiros estadunidenses não receberem as 

enormes quantidades de dinheiro emprestado aos países em guerra. 

No dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra contra os alemães e seus aliados. Um grande 

volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra foram utilizados para que a vitória da Entente fosse 

assegurada. Em pouco tempo, as tropas alemãs e austríacas foram derrotadas. Em novembro de 1918, o 

armistício de Compiègne acertou a retirada dos alemães e a rápida vitória da Tríplice Entente. Ao final da 

guerra, o Tratado de Versalhes impôs à Alemanha vultosas medidas de reparação pelos danos causados pela 

guerra. Tais medidas vão contribuir posteriormente para ascensão do Nazismo na Alemanha. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Em poucas semanas, o mundo estará rememorando o primeiro centenário do assassinato, em Sarajevo 

(Bósnia), do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Esse 

episódio desencadearia o grande conflito chamado de Primeira Guerra Mundial, o qual terminaria em 

1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. 

Essa interpretação somente é verdadeira se considerado o fato de que: 

a) as duas guerras mundiais envolveram todos os países da Europa, além de suas colônias de ultramar. 

b) prevaleceu, antes da Segunda Guerra Mundial, o equilíbrio europeu, tal como havia ocorrido no 

período que precedeu a Primeira Guerra. 

c) em ambas as guerras mundiais, o conflito foi travado por motivos ideológicos, muito mais do que 

imperialistas. 

d) ocorreram, entre as duas guerras mundiais, rebeliões e revoluções, como as da década de 1910, 

que colocaram em risco o frágil equilíbrio europeu. 

e) apesar da paz do período entreguerras, a Segunda Guerra foi causada pelos tratados 

excessivamente rigorosos impostos ao final da Primeira Guerra, decorrentes do Tratado de 

Versalhes de 1919. 

2. A Grande Guerra de 1914 foi uma consequência da remobilização contemporânea dos anciens regimes 

da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças da antiga ordem 

ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso da história, se 

necessário recorrendo à violência. A Grande Guerra foi antes a expressão da decadência e queda da 

antiga ordem, lutando para prolongar sua vida, que do explosivo crescimento do capitalismo industrial, 

resolvido a impor a sua primazia. Por toda a Europa, a partir de 1917, as pressões de uma guerra 

prolongada afinal abalaram e romperam os alicerces da velha ordem entrincheirada, que havia sido sua 
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incubadora. Mesmo assim, à exceção da Rússia, onde se desmoronou o antigo regime mais obstinado 

e tradicional, após 1918  1919, as forças da permanência se recobraram o suficiente para agravar a crise 

 
MAYER, A. A força da tradição: a persistência do Antigo Regime. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 13-14. 

De acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial: 

a) teria sido resultado dos conflitos entre as forças da antiga ordem feudal e as da nova ordem 

socialista, especialmente depois do triunfo da Revolução Russa. 

b) resultou do confronto entre as forças da permanência e as forças de mudança, isto é, do 

escravismo decadente e do capitalismo em ascensão. 

c) foi consequência do triunfo da indústria sobre a manufatura, o que provocou uma concorrência 

em nível mundial, levando ao choque das potências capitalistas imperialistas. 

d) foi produto de um momento histórico específico em que as mudanças se processavam mais 

lentamente do que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do 

imperialismo. 

e) engendrou o nazifascismo, pois a burguesia europeia, tendo apoiado os comunistas russos, criou 

o terreno propício ao surgimento e à expansão dos regimes totalitários do final do século. 

3. Analise as afirmativas abaixo: 

I. A defesa da soberania de determinados grupos minoritários e nacionalistas levou as grandes 

nações industriais a empreender pequenas guerras que potencializavam as diversas animosidades. 

Nesse aspecto, compreendemos a realização de uma corrida armamentista que alcançaria seu 

auge momentos antes da Grande Guerra, iniciada em 1914; 

II. Ao contrário do previsto, a I Guerra Mundial não foi resolvida em um curto prazo de tempo. A 

fragilidade militar das nações envolvidas na guerra dificultou o aparecimento de um vencedor 

inconteste e fez com que as batalhas se arrastassem ao longo de quatro anos e três meses; 

III. Ao fim da I Guerra Mundial, a Europa começou a sofrer uma verdadeira crise de valores. Em meio 

às desilusões de um continente destruído, as tendências comunistas e fascistas começaram a atrair 

boa parte da população. 

A partir da análise das afirmativas acima, assinale a alternativa: 

a) se apenas a afirmativa I estiver incorreta. 

b) se apenas a afirmativa II estiver incorreta. 

c) se apenas a afirmativa III estiver incorreta. 

d) se apenas as afirmativas I e II estiverem incorretas. 

e) se apenas as afirmativas I e III estiverem incorretas. 

4. "Em 1916, em meio à guerra, Marcel Duchamp (1887-1968) produzia a obra Roda de bicicleta. Nem a 

roda servia para andar, nem o banco servia para sentar. Algo aparentemente irracional, ilógico, diriam 

muitos (...). Mais do que uma outra forma de produzir arte, Duchamp estava propondo uma outra forma 

de ver a arte, de olhar para o mundo. (...) Depois de sua Roda de bicicleta, o mundo das artes não seria 

mais o mesmo. Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo não seria mais o mesmo." 
Flávio de Campos e Renan G. Miranda, "Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

De acordo com o texto acima, a Primeira Guerra Mundial (1914-1918): 

a) fortaleceu a crença dos homens da época na capacidade de construção de uma sociedade melhor, 

por meio da racionalidade tecnológica. 

b) consolidou a hegemonia cultural européia perante o mundo ocidental, desprezando as demais 

manifestações artísticas. 

c) possibilitou o surgimento de novas vanguardas artísticas, preocupadas em defender os modelos 

acadêmicos clássicos europeus. 

d) assinalou a crise da cultura europeia, baseada no racionalismo e no fascínio iluminista pela 

tecnologia e pelo progresso. 

e) manifestou a decadência cultural em que se encontrava o mundo ocidental na segunda metade do 

século XIX. 
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5. Os países envolvidos na I Guerra Mundial dividiram-se em duas coligações de nações que se 

enfrentaram durante os anos da guerra, formadas inicialmente por seis países. Qual das alternativas 

indica corretamente as coligações de nações e os países participantes? 

a) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e os Aliados, composto por França, Inglaterra e 

Estados Unidos. 

b) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e a Tríplice Entente, formada 

pela França, Inglaterra e Rússia. 

c) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e 

Rússia. 

d) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e os Aliados, composto por 

França, Inglaterra e Estados Unidos. 

6. Um dos fatores que explicam a eclosão da I Grande Guerra, é a rivalidade industrial entre a Alemanha 

e a Inglaterra. Esta pode ser atribuída:  

a) os alemães temiam que a penetração inglesa em suas colônias, como se estava verificando na 

Austrália; 

b) os alemães que receavam o poderio econômico inglês, acreditando na eliminação da rivalidade 

por meio de uma guerra; 

c) aos que alemães haviam obtido o controle comercial sobre o Império Otomano; 

d) ao domínio Alemão de grande parte dos mercados de consumo até então pertencentes à 

Inglaterra; 

e) a derrota inglesa na guerra franco-prussiana.  

7. Dentre as causas da Primeira Grande Guerra, destaca-se a questão balcânica, que pode ser associada: 

a) à formação de novas nacionalidades, como a Iugoslava sob a tutela da Alemanha. 

b) às disputas coloniais na Ásia e na África entre a França e a Inglaterra. 

c) ao interesse russo em abrir os estreitos de Bósforo e Dardanelos, o nacionalismo eslavo e ao temor 

austríaco quanto à formação da Grande Sérvia. 

d) às desavenças entre o Império Austro-Húngaro e a Inglaterra ligadas à anexação da Bósnia-

Herzegovina. 

e) ao assassinato do Príncipe Herdeiro, Francisco Ferdinando, e as questões pendentes relacionadas 

ao Tratado de Brest-Litowsky e o desmembramento da Áustria-Hungria. 

8. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 

a) A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em 

xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias 

impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências. 

b) A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade 

imperialista. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida 

armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. 

c) O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o sistema de forças 

entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquista das colônias da África e da Ásia. 

d) O expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram a Inglaterra e a 

França, que reagiram contra a agressão declarando guerra ao inimigo. 

e) O desequilíbrio entre a produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados 

produtores de matérias-primas e consumidores de bens de produção reativando as rivalidades 

entre os países europeus e os da América do Norte 

9. Em 1914, as tensões políticas entre as principais potências europeias levaram a uma guerra que se 

tornou, ao longo dos anos seguintes, um dos mais trágicos momentos da história da humanidade. Em 

relação à Primeira Guerra Mundial, é INCORRETO afirmar que: 

a) a Grande Guerra foi travada em duas frentes de combate e em ambas a perda de vidas humanas 

alcançou a dimensão de verdadeiros massacres. 

b) na guerra de 1914-1918, foram utilizadas novas tecnologias de comunicação e transportes, 

proporcionando um avanço científico acelerado. 

c) por envolver grandes potências coloniais a Grande Guerra atingiu populações não europeias o 

que deu ao conflito uma dimensão mundial.  

d) através de bombardeios aéreos, racionamentos de alimentos e produtos, a guerra envolveu, em 

grande escala, a população civil dos países em conflito.  
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e) a Grande Guerra decorreu da tensão política e ideológica entre americanos e soviéticos na disputa 

por áreas de influência no continente europeu. 

10. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre 1914 e 1918, que 

envolveu quase todo o continente europeu e várias outras regiões do mundo. Sobre esse conflito é 

correto afirmar que: 

a) a disputa por regiões coloniais acirrou as rivalidades entre as grandes potências, levando ao fim 

grandes alianças, como é o caso do desmantelamento da Tríplice Entente. 

b) i imposta ao final do conflito, quando os países europeus já 

encontravam-se desgastados com a guerra, com o objetivo de cessar os combates e evitar novos 

conflitos. 

c) a entrada dos Estados Unidos, com seu apoio econômico e militar, ao lado da Entente, foi 

fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. 

d) o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império 

austríaco, juntamente com a Rússia, a declarar guerra à Sérvia, dando início ao conflito. 

e) ao final do conflito, a Alemanha impôs à França a devolução dos territórios da Alsácia-Lorena, 

ricos em minério de ferro e carvão. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Geopolítica atual lembra véspera da Primeira Guerra Mundial, diz filósofo 

O filósofo, romancista e dramaturgo Alain Badiou, 80, um dos intelectuais mais importantes da França, 

compara a atual situação geopolítica à que antecedeu a Primeira Guerra Mundial (1914-18). 

Para ele, a eleição de Donald Trump, nos EUA, é um caso patológico, enquanto o presidente Vladimir 

Putin, da Rússia, busca vingança pelo desmonte da União Soviética e leva seu país ao mesmo papel da 

Alemanha em 1914. 

(...) 

Eu comparo a situação contemporânea ao momento de véspera da Primeira Guerra Mundial. Havia 

duas grandes potências, a França e a Inglaterra, que partilharam o mundo entre si. Havia um terceiro 

elemento, que estava insatisfeito por não ter seu império colonial: a Alemanha. E havia a Rússia, vasta 

potência com interesses na Europa central. A guerra eclodiu pois não se encontrou a solução 

equilibrada [disse Badiou]. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/04/1875585-geopolitica-atual-lembra-vespera-da-

primeira-guerra-mundial-diz-filosofo.shtml>. 

No último 16 de abril, foi publicada uma entrevista na Folha de São Paulo com Alain Badiou. O filósofo 

compara a conjuntura política atual com a que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. 

A partir do posicionamento de Badiou, comente as possíveis semelhanças entre a atualidade e o início 

do século XX. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

Como as duas grandes guerras são processos relacionados, é comum que alguns historiadores busquem 

analisá-la como um processo único, compreendendo suas possíveis correlações.  

2. d 

O Imperialismo também é uma das causas da guerra, mas, segundo o texto do autor, havia outros motivos 

para a eclosão do conflito, ligados ao contexto histórico referente à ordem social e política que havia 

sido formada. A Grande Guerra seria a demonstração da decadência desses regimes. 

3. b  

A I Guerra Mundial foi longa, mas não em decorrência da fragilidade militar das nações envolvidas, e sim 

em razão de um grande equilíbrio de forças bélicas que impediu a vitória rápida de um dos lados do 

conflito. 

4. d 

A destruição e o grande número de mortes provocados pela guerra colocaram em xeque os anseios da 

civilização do progresso social e industrial que caracterizou o fim do século XIX. 

5. b  

A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente foram formadas para combater na I Guerra Mundial. O Eixo e os 

Aliados foram coligações de nações que existiram durante a II Guerra Mundial. 

6. d 

O potencial econômico alemão após o processo de unificação, abala os mercados ingleses, causando o 

 

7. c 

As disputas entre a Sérvia (apoiada pela Rússia) e o Império Austro Húngaro levam as tensões na região. 

8. b  

O fato de a industrialização ter ocorrido de forma desigual, motivou a criação de rivalidades entre as 

nações da Europa. De um lado, nações como França e Inglaterra se mostravam preocupadas em 

conservar sua situação de vanguarda. Do outro, países como Alemanha e Itália pretendiam acelerar o 

desenvolvimento de suas economias ao buscar territórios de exploração imperialista em regiões já 

ocupadas por outras nações capitalistas. 

9. e  

Tais característica não dizem respeito a Primeira Guerra, mas sim a Guerra Fria, iniciada após a segunda 

guerra mundial. 

10. c 

A entrada efetiva dos Estados Unidos, em 1917, foi decisiva para o fim do conflito e a vitória da Tríplice 

Entente. Um grande volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra foram utilizados para que a 

vitória da Entente fosse assegurada. Em pouco tempo, as tropas alemãs e austríacas foram derrotadas. 

Em novembro de 1918, o armistício de Compiègne acertou a retirada dos alemães e a rápida vitória da 

Tríplice Entente. 

 

Questão Contexto  
 

O aluno poderia comentar o papel do imperialismo na África e na Ásia como um dos antecedentes da 

Primeira Guerra Mundial. Além disso poderia mencionar o expansionismo e militarismo alemão do 

início do século XX em comparação com a situação da Rússia atual sob o governo de Vladimir Putin. 
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A Revolução Russa 
24 

set 
 

RESUMO   
 

 

Em 1917, a Rússia viveu um processo revolucionário que marcou o século XX. Para entendê-lo, precisamos 

lembrar da situação política, econômica e social da Rússia pré-revolucionária. 

Enquanto os países europeus estavam passando pela Segunda Revolução Industrial, a Rússia ainda possuía 

uma industrialização frágil, ligada predominantemente a investimentos estrangeiros. No campo, a situação 

também era precária, marcada por uma forte concentração fundiária. Politicamente, a Rússia vivia uma 

espécie de governo absolutista, o czarismo. O czar Nicolau II e a família Romanov dominavam a política russa 

há anos. 

Agravando esta situação, a Rússia ingressou na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Inglaterra e da França, 

na Tríplice Entente. A insatisfação da população russa gerou mobilizações que foram fortemente reprimidas 

pelo governo czarista, como o episódio que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Nesse processo, 

se destacou o Partido Operário Social Democrata Russo (POSDR), composto por dois grupos: os 

mencheviques, liderados por Martov, e os bolcheviques, liderados por Lênin. 

O acirramento das condições socioeconômicas da Rússia e sua manutenção na Guerra culminaram em duas 

grandes revoluções em 1917: a Revolução de Fevereiro (menchevique) e a Revolução de Outubro 

(bolchevique). A Revolução Menchevique pôs fim ao governo czarista e instalou um governo provisório 

liderado por Alexander Kerensky. No entanto, a Rússia foi mantida na Grande Guerra. 

Nesse contexto, cresciam as mobilizações bolcheviques, sob a liderança de Lênin, que se uniu aos sovietes, 

assumiu o poder com a Revolução Bolchevique, retirando a Rússia da guerra e consolidando a vitória da 

primeira revolução marxista da História.  É criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Ao assumir o poder, Lênin implementou medidas que visavam consolidar processo revolucionário soviético. 

 frente) a partir da Nova Política Econômica (NEP). Por 

meio da NEP, o governo soviético adotou medidas capitalistas para posteriormente implementar e consolidar 

o socialismo. Após a morte de Lênin, Josef Stálin assumiu o poder na URSS, dando início ao chamado 

stalinismo. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Na medida em que o Governo Provisório consolidar os progressos da Revolução, será preciso apoiá-

lo; na medida em que aquele governo se tornar contrarrevolucionário, será inadmissível que se o 

sustente. 
Relatório de Josef Stálin à Conferência Bolchevique, em 29 de março de 1917 

 No trecho do relatório citado, o autor faz referência: 

a) às causas políticas da revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkim, o maior navio de guerra 

da Rússia. 

b) ao governo que emergiu da Revolução de Fevereiro (março pelo calendário ocidental), que 

derrubou o regime czarista. 

c) à ação dos Soviets após o Domingo Sangrento, responsável pela organização de greves e 

manifestações em toda a Rússia. 

d) à dissolução do governo provisório pela Duma, assembléia de representantes dos soldados, 

camponeses e operários russos. 

e) à Revolução Bolchevique, liderada por Vladimir Ilitch Ulianov Lênin, que implantou o Socialismo e 

criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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2. "Desde os primeiros dias da Revolução, o nosso partido teve a convicção de que a lógica dos 

acontecimentos o levaria ao poder." 
Leon Trotsky 

Tal convicção foi posteriormente confirmada e a Revolução Russa de 1917 caracterizou-se como um 

dos mais importantes acontecimentos históricos da primeira metade do século XX, na medida em que 

significou a tentativa de se implantar o primeiro Estado socialista, experiência até então, sem 

precedentes. Dentre os fatores que favoreceram a eclosão dessa Revolução, identificamos 

corretamente o(a): 

a) acirramento da crise econômica e social decorrente da participação da Rússia na Primeira Guerra 

Mundial, que agravou a carestia generalizada de alimentos e as greves, e enfraqueceu a autoridade 

governamental do Czar. 

b) desenvolvimento tardio do capitalismo industrial na Rússia, que favoreceu o afastamento da 

aristocracia rural e do exército da base de poder da monarquia czarista, substituídos pela burguesia 

e o operariado. 

c) substituição da autocracia czarista por um governo fundamentado em uma monarquia parlamentar 

liberal, que ampliou os direitos políticos individuais fortalecendo os partidos políticos, inclusive os 

mencheviques revolucionários. 

d) Revolução burguesa de 1905, que concedeu autonomia política e administrativa às nacionalidades 

que formavam o Império Russo, implementando uma política de reforma agrária que extinguiu os 

privilégios da aristocracia fundiária e da Igreja Ortodoxa. 

e) vitória dos bolcheviques e mencheviques nas eleições da Duma legislativa (1906) convocada pelo 

Czar, após o "Domingo Sangrento", na qual obtiveram uma maioria parlamentar que possibilitou a 

implantação de diversas reformas econômicas socializantes. 

3. Leia o texto a seguir. 

Em 1921, o problema nacional central era o da recuperação econômica - o índice de desespero do país 

é eloqüente: naquele ano, 36 milhões de pessoas não tinham o que comer. Nas novas e ruinosas 

condições da paz, o "comunismo de guerra" revelava-se insuficiente: era preciso estimular mais 

efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade. Assim, ainda em 1921, no X Congresso do 

Partido, Lenin propõe um plano econômico de emergência: a Nova Política Econômica. 
NETO, J. P. "O que é Stalinismo". São Paulo: Brasiliense, 1981. 

 Sobre a chamada Nova Política Econômica é correto afirmar que 

a) ela reintroduziu práticas de exploração econômica anteriores à Revolução Russa de 1917 que se 

traduziram num abandono temporário de todas as transformações socialistas já feitas e um retorno 

ao capitalismo. 

b) ela consistiu na manutenção de elementos econômicos socialistas, na organização da economia 

(como o planejamento) e na permissão para o estabelecimento de elementos capitalistas por meio 

da livre iniciativa em certos setores. 

c) ela significou fundamentalmente uma reforma agrária radical que promoveu a coletivização 

forçada das propriedades agrárias e a construção de fazendas coletiva, os Kolkhozes. 

d) seu resultado foi catastrófico, mesmo permitindo a volta controlada de relações capitalistas na 

economia, já que ela ampliou ainda mais o nível de desemprego e produziu fome em grande escala. 

e) ela significou, com a abertura para o capitalismo, um aumento substancial da produção industrial, 

mas, ao mesmo tempo, por ter retirado todos os incentivos anteriormente concedidos à produção 

agrícola, foi a razão da ruína do campo. 

4. Quando a terra pertencer aos camponeses e as fábricas aos operários e o poder aos sovietes, aí teremos 

a certeza de possuir alguma coisa pela qual lutar - e por ela lutaremos!" 
HILL, Christopher, Lenin e a Revolução Russa. Rio de Janeiro, Zahar, 1967. 

 Com essas palavras de ordem, o socialismo tinha por meta: 

a) abolir a propriedade privada, a luta de classes e a dominação do homem pelo homem. 

b) extinguir as relações religiosas, familiares e filantrópicas, instituindo formas comunitárias de 

convivência. 

c) promover o desenvolvimento por meio da distribuição da renda e da consolidação de um Estado 

assistencial. 

d) instaurar uma sociedade organizada em associações profissionais, com base na competência. 

e) garantir a presença do Estado, que funcionaria como mediador das relações interclasses sociais. 
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5. 
o Quartel General para proteger-se; e quando tentou voltar para Petrogrado os trabalhadores 

ferroviários detiveram seu trem. Todo o mecanismo da monarquia havia parado; o czar (...) havia 

tentado dissolver a Quarta Duma, tal como fizera com as anteriores, mas desta vez os parlamentares se 

recusaram a se dispersar, e formaram um Comitê Provisório, que nomeou o Governo Provisório.  
 Wilson, Edmund. Rumo à Estação Finlândia. SP: Companhia das Letras, 1987. 

 Sobre as circunstâncias em que se desenvolveram os fatos descritos acima, é correto afirmar que 

a) a derrubada da monarquia, em março de 1917, na Rússia, foi conduzida pelos bolcheviques  

parlamentares que controlaram o poder na Duma, durante todo o Governo Provisório. 

b) a precipitação do processo revolucionário russo foi produzida pela manutenção desse país na 

Primeira Guerra Mundial, o que resultou em 4 milhões de baixas, aproximadamente. 

c) os sovietes  comitês locais de trabalhadores  funcionaram, desde sua criação em 1906, sob 

liderança dos bolcheviques, que buscavam espaço de atuação no governo czarista. 

d) as movimentações sociais que resultaram na queda da monarquia russa, em 1905, tornaram-se 

 

e) o deputado Kerensky representou, no governo provisório, em 1917, as posições mencheviques que, 

ndicavam maior participação popular. 

6. Em outubro deste ano, a Revolução Russa de 1917 comemorou seus 80 anos, continuando a ser alvo de 

intensas discussões que polarizaram as opiniões: de um lado, uma etapa decisiva na libertação da 

sociedade russa; de outro, uma conjuntura denunciada como um período de crimes e de desastre. 

Vista por qualquer um dos prismas, a Revolução de 1917 teve significado mundial, embora as suas raízes 

devam ser buscadas em condições especificamente russas. 

  

Dentre essas condições que desencadearam o processo da Revolução Russa, pode-se destacar: 

a) a autocracia czarista, que convivia com uma economia rural estagnada e um campesinato faminto. 

b) o fim da servidão, que possibilitou o progresso agrícola e o acesso à terra de grande parcela do 

campesinato. 

c) a mobilidade das classes sociais, que garantiu a ascensão de inúmeros trabalhadores fabris e 

pequenos proprietários. 

d) o papel fundamental de uma burguesia industrial e financeira, que estimulou o desenvolvimento 

de uma indústria de base. 

7. O retorno a uma semieconomia de mercado provocou o reaparecimento da moeda e, durante o ano 

de 1921, renasceu o mercado propriamente dito. A desnacionalização de empresas começou 

respectivamente pelo pequeno e grande comércio, atingindo, mais tarde, a indústria leve. As 

cooperativas foram devolvidas aos seus antigos acionistas e, no final do ano, permaneciam nas mãos 

do Estado apenas os setores economicamente estratégicos, o crédito e a indústria pesada. 
Martin Malia. Entender a Revolução Russa. 

 O trecho apresentado refere-se a um momento da Revolução Russa, no qual 

a) o Estado soviético implementa a Nova Política Econômica, procurando superar as dificuldades 

econômicas e sociais advindas do Comunismo de Guerra. 

b) o partido bolchevista promove um processo de abertura política, instaurando um regime político 

democrático e pluripartidário. 

c) o governo leninista, enfraquecido pela guerra civil, é obrigado a fazer concessões à tradicional 

nobreza czarista. 

d) o Estado soviético aplica uma política de planificação econômica e de coletivização de terras 

denominada de Planos Qüinqüenais. 

e) o conflito entre facções dentro do Estado resulta na oposição do partido bolchevista ao ideário 

socialista. 
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8. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os 

antagonismos de classes. Não fez senão substituir novas classes, novas condições de opressão, novas 

formas de lutas às que existiam no passado." 
MARX, K. e ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista "Obras Escolhidas". São Paulo, AlfaOmega,1953. p.22. v.1. 

O elemento presente na Revolução Russa de 1917 que caracteriza a luta de classes, apontada no 

Manifesto Comunista, publicado em 1848, é 

a) a transformação profunda e permanente, conduzida pela burguesia através dos avanços 

tecnológicos. 

b) o apoio do czar russo à luta contra a exploração burguesa, promovido pelo proletariado, 

exemplificando a solidariedade entre as classes sociais. 

c) a liderança revolucionária, assumida pelos camponeses, confirmando a força de mobilização dos 

mais espoliados. 

d) o caráter transnacional do capitalismo, que permitiu a unidade do proletariado nos países vizinhos 

à Rússia e a posterior invasão e tomada do País. 

e) o confronto entre o proletariado e as forças dominantes (czar, exército e burguesia), indicando 

que a luta de classes está no centro da história de qualquer sociedade. 

9. Em 1917, liderados por Lênin e Trótski, os bolcheviques ganharam popularidade com as "Teses de Abril", 

enunciadas na plataforma "paz, terra e pão", que propunha 

a) a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a conquista da Manchúria e a formação dos 

soviets. 

b) a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a instauração de uma monarquia parlamentar e a 

formação da Guarda Vermelha. 

c) a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a instalação da ditadura do proletariado e a adoção 

de uma nova política econômica (a NEP). 

d) a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o domínio dos estreitos de Bósforo e 

Dardanelos e a formação de um parlamento (DUMA). 

e) a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a divisão das grandes propriedades entre os 

camponeses e a regularização do abastecimento interno. 

10. "DECRETO SOBRE TERRAS DA REUNIÃO DOS SOVIETES DE DEPUTADOS OPERÁRIOS E SOLDADOS. 

26 de outubro (8 de novembro) de 1917 

1. Fica abolida, pelo presente decreto, sem nenhuma indenização, a propriedade latifundiária. 

2. Todas as propriedades dos latifundiários, bem como as dos conventos e da igreja, acompanhadas 

de seus inventários, construções e demais acessórios ficarão a disposição dos comitês de terras e 

dos Sovietes de Deputados Camponeses, até a convocação da Assembléia Constituinte. 

3. Quaisquer danos causados aos bens confiscados, que pertencem, daqui por diante, ao povo, é 

crime punido pelo tribunal revolucionário. 

Presidente do Soviete de Comissários do Povo - Vladimir Ulianov - Lênin". (ln: NENAROKOV, A. P. 1917: "a Revolução mês a 

mês". Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967. p.169.) 

 A edição deste decreto pelo novo governo revolucionário russo imediatamente após a tomada do 

poder exprime a necessidade de 

a) explicitar o caráter camponês da Revolução Russa. 

b) dar a burguesia russa uma garantia de que seus bens e propriedades permaneceriam intocados. 

c) enfraquecer o poder dos antigos latifundiários e ganhar a imensa massa camponesa russa para a 

causa da Revolução, garantindo seu acesso à terra a partir de uma reforma agrária. 

d) permitir aos antigos proprietários das terras, a nobreza expropriada pela Revolução de fevereiro de 

1917, a retomada de seus direitos. 

e) garantir a propriedade privada da terra para os novos detentores do poder, os Sovietes de 

Deputados e Camponeses. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
H

is
. 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Esquecida, revolução que derrubou monarquia russa completa 100 anos 

o objeto da conversa é a Revolução de Fevereiro, e não a de Outubro, em que Vladimir Lênin instaurou 

o comunismo na Rússia. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/03/1863761-esquecida-revolucao-que-derrubou-monarquia-

russa-completa-100-anos.shtml>. 

  

O trecho acima faz parte da matéria da Folha de São Paulo sobre o centenário da Revolução Russa. A 

características desse momento revolucionário. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

Lênin se refere a Revolução de Fevereiro que, apesar de derrubar o Czar, não atendeu às reivindicações 

da grande maioria da sociedade, não retirando, por exemplo, a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A 

insatisfação com tal posicionamento vai culminar com a Revolução de Outubro, na qual os Bolcheviquies 

assumiram o poder, e se deu o início da implementação do socialismo soviético.  

2. a 

A participação da Rússia da Primeira Guerra vai levar ao colapso de sua economia e a uma grave crise 

social, que vai dar início aos movimentos revolucionários.  

3. b 

Através dessa articulação, o NEP tinha como objetivo alavancar a economia soviética, desestruturada 

após os conflitos no processo revolucionário. 

4. a 

Para atingir tais objetivos, seria necessário que a classe trabalh

ou seja, se compreendesse como uma classe potencialmente revolucionária e capaz de transformar a 

trabalho) e os patrões (donos dos meios de produção que lucram com a mais-valia), levaria ao colapso 

do capitalismo, a implementação do comunismo e a construção de uma sociedade socialista.  

5. b 

A participação Russa na primeira guerra mundial levou ao colapso de sua economia, ao crescimento da 

miséria e da fome, o que vai impulsionar o processo revolucionário. 

6. a 

Às vésperas da revolução, a Rússia era governada por um regime czarista, no qual a maioria da população 

trabalho em atividades agrárias e havia uma enorme desigualdade social.  

7. a 

A permissão de algumas iniciativas capitalistas do NEP, teve como objetivo reerguer a economia 

soviética, completamente destruída com as guerras revolucionárias.  

8. e 

O conflito entre trabalhadores e a as forças dominantes pôde transformar a sociedade russa daquele 

período, tal qual defendeu Karl Marx (teórico socialista) propondo a luta de classes. 

9. e 

grandes propostas das Teses de 

Abril defendidas por Lênin. 

10. c 

Tal como afirma o texto, a reforma agrária seria um dos caminhos para a redução da desigualdade social. 

Tal proposta permitiu que os revolucionários tivessem o apoio da massa camponesa explorada. 

 

Questão Contexto  

 
É importante mencionar que essa revolução foi liderada pelos mencheviques, que derrubou a monarquia 

russa, dando fim ao governo da família Romanov. No entanto, a Rússia não foi tirada da Primeira Guerra 

Mundial. O momento revolucionário mais conhecido foi a Revolução de Outubro, liderada pelos 

bolcheviques, que consolidou uma revolução marxista e fundou a URSS.  
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Lit. 
 

Professor: Amara Moira  

Monitor:  Caroline Tostes 
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Modernismo: 2ª fase (Poesia) 
26 

set 
 

RESUMO   
 

 
Contexto histórico 

A segunda fase do modernismo no Brasil, surge em um contexto conturbado. Após a crise de 1929 em Nova 

York (depressão econômica), muitos países estavam mergulhados em uma crise econômica, social e política, 

que fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais, que conduziram o mundo à  II Guerra mundial(1939-

1945). 

No Brasil, os anos 20 foram cenário de uma crise política que contribuiu para a derrocada da Velha República, 

em 1930. O grupo regionalista do Nordeste tinha consciência dos complexos problemas sociopolíticos que 

assolavam o Brasil, daí o interesse pela produção de uma literatura engajada, que assumisse e representasse 

a realidade da população carente e marginalizada pelo governo. 

Contudo, a Geração de 30 - como ficou conhecida essa nova leva de artistas - , foi entendida como subversiva 

e comunista e, portanto, perseguida pelo Brasil do Estado Novo de Getúlio Vargas. 

 

Poesia da Geração de 30 

Na poesia, o marco da segunda fase foi a publicação de Alguma poesia (1930), de Carlos Drummond de 

Andrade. Na prosa, Bagaceira (1928), de José Américo de Almeida. 

 

A poesia da segunda fase assumiu um caráter universal: poetas da geração anterior amadureceram e 

buscaram a sobriedade e o equilíbrio. As temáticas favoritas eram as existenciais, como a complexidade do 

homem a ser analisado e avaliado em seus conflitos, sentimentos e emoções, sem que se deixasse de lado 

algumas questões sociais. 

 

Alguns escritores procuraram confronto espiritual, sentido místico para a existência. Desta forma, poetas 

como Cecília Meireles, Jorge de Lima e Murilo Mendes entregaram seus versos às forças etéreas da 

espiritualidade.  É notória, pois, a pluralidade temática da geração de 30, que se relacionava intimamente 

com questões líricas sentimentais, emoções coletivas, humanos sofrimentos, crises sociais, misérias do 

mundo, espiritualidade, etc. 

 

Textos de apoio 

 

Mãos dadas  
 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro.  

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.  

Entre eles, considero a enorme realidade.  

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.  

 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,  

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.  

O tempo é a minha matéria, do tempo presente, os homens presentes,  

a vida presente. 
(Poema da obra Sentimento do mundo, de Carlos Drummond de Andrade). 
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Mulher ao espelho 

 

Hoje que seja esta ou aquela,  

pouco me importa.  

Quero apenas parecer bela,  

pois, seja qual for, estou morta.  

 

Já fui loura, já fui morena,  

já fui Margarida e Beatriz.  

Já fui Maria e Madalena.  

Só não pude ser como quis.  

 

Que mal faz, esta cor fingida  

do meu cabelo, e do meu rosto,  

se tudo é tinta: o mundo, a vida,  

o contentamento, o desgosto?  

 

Por fora, serei como queira  

a moda, que me vai matando.  

Que me levem pele e caveira  

ao nada, não me importa quando.  

 

Mas quem viu, tão dilacerados,  

olhos, braços e sonhos seu  

se morreu pelos seus pecados,  

falará com Deus.  

 

Falará, coberta de luzes,  

do alto penteado ao rubro artelho.  

Porque uns expiram sobre cruzes,  

outros, buscando-se no espelho. 
(Cecília Meireles) 

 

Rosa de Hiroshima  

 

Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas, oh, não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa, sem nada 
(Vinicius de Moraes) 

 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/cecilia_meireles/
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Congresso Internacional do Medo 

Provisoriamente não cantaremos o amor, 

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 

não cantaremos o ódio, porque este não existe, 

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, 

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, 

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. 

Depois morreremos de medo 

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas 
(Carlos Drummond de Andrade) 

Maria Diamba 

Para não apanhar mais 

falou que sabia fazer bolos: 

virou cozinha. 

Foi outras coisas para que tinha jeito. 

Não falou mais. 

Viram que sabia fazer tudo, 

até molecas para a Casa-Grande. 

Depois falou só, 

só diante da ventania 

que vinha do Sudão; 

falou que queria fugir 

dos senhores e das judiarias deste mundo 

para o sumidouro. 
(Jorge de Lima) 

Foi mudando, mudando  

Tempos e tempos passaram 

por sobre teu ser. 

Da era cristã de 1500 

até estes tempos severos de hoje, 

quem foi que formou de novo teu ventre, 

teus olhos, tua alma? 

Te vendo, medito: foi negro, foi índio ou foi cristão? 

 

Os modos de rir, o jeito de andar, 

pele, 

gozo, 

coração... 

Negro, índio ou cristão? 

Quem foi que te deu esta sabedoria, 

mais dengo e alvura, 

cabelo escorrido, tristeza do mundo, 

desgosto da vida, orgulho de branco, algemas, resgates, alforrias? 

Foi negro, foi índio ou foi cristão? 

Quem foi que mudou teu leite, 

teu sangue, teus pés, 

teu modo de amar, 

teus santos, teus ódios, 

        teu fogo, 

        teu suor, 

        tua espuma, 

        tua saliva, 

        teus abraços, teus suspiros, tuas comidas, 

        tua língua? 

Te vendo, medito: foi negro, foi índio ou foi cristão? 
(Jorge de Lima) 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Leia o poema abaixo: 

Retrato 

Eu não tinha este rosto de hoje, 

assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio tão amargo. 

  

Eu não tinha estas mãos sem força, 

tão paradas e frias e mortas, 

eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 

 Eu não dei por esta mudança, 

tão simples, tão certa e fácil: 

- Em que espelho ficou perdida 

a minha face?" 

(Cecília Meireles) 

 

Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com o poema: 

a) A expressão "mãos sem força", que aparece no primeiro verso da segunda estrofe, indica um lado 

fragilizado e impotente do "eu" poético diante de sua postura existencial. 

b) As palavras mais sugerem do que escrevem, resultando, daí, a força das impressões sensoriais. 

Imagens visuais e auditivas, em outros poemas, sucedem-se a todo momento. 

c) O tema revela uma busca da percepção de si mesmo. Antes de um simples retrato, o que se mostra 

é um autorretrato, por meio do qual o "eu" poético olha-se no presente, comparando-se com 

aquilo que foi no passado. 

d) Não há no poema o registro de estados de ânimo vagos e quase incorpóreos, nem a noção de 

perda amorosa, abandono e solidão. 

 

2. ROMANCE II OU DO OURO INCANSÁVEL 

 
Mil bateias¹ vão rodando 

sobre córregos escuros; 

a terra vai sendo aberta 

por intermináveis sulcos; 

infinitas galerias 

penetram morros profundos. 

 

De seu calmo esconderijo, 

o ouro vem, dócil e ingênuo; 

torna-se pó, folha, barra, 

prestígio, poder, engenho... 

É tão claro!  e turva tudo: 

honra, amor e pensamento. 

 

Borda flores nos vestidos, 

sobe a opulentos altares, 

traça palácios e pontes, 

eleva os homens audazes, 

e acende paixões que alastram 

sinistras rivalidades. 
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Pelos córregos, definham 

negros, a rodar bateias. 

Morre-se de febre e fome 

sobre a riqueza da terra: 

uns querem metais luzentes, 

outros, as redradas² pedras. 

 

Ladrões e contrabandistas 

estão cercando os caminhos; 

cada família disputa 

privilégios mais antigos; 

os impostos vão crescendo 

e as cadeias vão subindo. 

 

 

Por ódio, cobiça, inveja, 

vai sendo o inferno traçado. 

Os reis querem seus tributos, 

 mas não se encontram vassalos. 

Mil bateias vão rodando, 

mil bateias sem cansaço. 

 

Mil galerias desabam; 

mil homens ficam sepultos; 

mil intrigas, mil enredos 

prendem culpados e justos; 

já ninguém dorme tranqüilo, 

que a noite é um mundo de sustos. 

 

Descem fantasmas dos morros, 

vêm almas dos cemitérios: 

todos pedem ouro e prata, 

e estendem punhos severos, 

mas vão sendo fabricadas 

muitas algemas de ferro. 
(MEIRELES, Cecília. Poesias completas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.) 

 
O poema de Cecília Meireles apresenta um tom épico e revela afinidades com as propostas que 

distinguiram a chamada geração de 30 da primeira geração modernista. 

a) Indique duas características do poema relacionadas ao gênero épico. 

b) Aponte um aspecto em comum entre a perspectiva da autora sobre o país, revelada nesse texto, e 

a que predominou na obra de romancistas da geração de 30. 

3. Confidência do Itabirano  

Alguns anos vivi em Itabira.  

Principalmente nasci em Itabira.  

Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.  

Noventa por cento de ferro nas calçadas.  

Oitenta por cento de ferro nas almas.  

E esse alheamento do que na vida é porosidade e  

[comunicação.  

A vontade de amar, que me paralisa o trabalho,  

vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e  

[sem horizontes.  

E o hábito de sofrer, que tanto me diverte,  

é doce herança itabirana.  

De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço:  

esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil,  

este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;  
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este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas;  

este orgulho, esta cabeça baixa...  

Tive ouro, tive gado, tive fazendas.  

Hoje sou funcionário público.  

Itabira é apenas uma fotografia na parede.  

Mas como dói!  
ANDRADE, C. D. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.  

  
Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do movimento modernista brasileiro. Com seus 

poemas, penetrou fundo na alma do Brasil e trabalhou poeticamente as inquietudes e os dilemas 

humanos. Sua poesia é feita de uma relação tensa entre o universal e o particular, como se percebe 

claramente na construção do poema Confidência do Itabirano. Tendo em vista os procedimentos de 

construção do texto literário e as concepções artísticas modernistas, conclui-se que o poema acima 

a) representa a fase heroica do modernismo, devido ao tom contestatório e à utilização de expressões 

e usos linguísticos típicos da oralidade.  

b) apresenta uma característica importante do gênero lírico, que é a apresentação objetiva de fatos e 

dados históricos.  

c) 

representam a forma como a sociedade e o mundo colaboram para a constituição do indivíduo. 

d) crítica, por meio de um discurso irônico, a posição de inutilidade do poeta e da poesia em 

comparação com as prendas resgatadas de Itabira.  

e) apresenta influências românticas, uma vez que trata da individualidade, da saudade da infância e 

do amor pela terra natal, por meio de recursos retóricos pomposos. 

4. Ai, palavras, ai, palavras 

que estranha potência a vossa! 
Todo o sentido da vida 
principia a vossa porta: 
o mel do amor cristaliza 
seu perfume em vossa rosa; 
sois o sonho e sois a audácia, 
calúnia, fúria, derrota... 
A liberdade das almas, 
ai! Com letras se elabora... 
E dos venenos humanos 
sois a mais fina retorta: 
frágil, frágil, como o vidro 
e mais que o aço poderosa! 
Reis, impérios, povos, tempos, 

 
MEIRELES, C. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985 (fragmento). 

 
O fragmento destacado foi transcrito do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles. 

Centralizada no episódio histórico da Inconfidência Mineira, a obra, no entanto, elabora uma reflexão 

mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem: 
a) A força e a resistência humanas superam os danos provocados pelo poder corrosivo das palavras. 

b) As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm seu equilíbrio vinculado ao significado das 

palavras. 

c) O significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza da luta do homem 

pela vida. 

d) Renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e suas 

crenças. 

e) Como produto da criatividade humana, a linguagem tem seu alcance limitado pelas intenções e 

gestos. 
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5. Olá! Negro  

Os netos de teus mulatos e de teus cafuzos  
e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor  
tentarão apagar a tua cor!  
E as gerações dessas gerações quando apagarem  
a tua tatuagem execranda,  
não apagarão de suas almas, a tua alma, negro!  
Pai-João, Mãe-negra, Fulô, Zumbi,  
negro-fujão, negro cativo, negro rebelde  
negro cabinda, negro congo, negro íoruba,  
negro que foste para o algodão de USA 
para os canaviais do Brasil, 
para o tronco, para o colar de ferro, para a canga  
de todos os senhores do mundo; 
eu melhor compreenda agora os teus blues 
nesta hora triste da raça branca, negro!  
Olá, Negro! Olá. Negro!  
A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro!  

LIMA. J, Obras completas: Rio de Janeiro, Aguilar, 1958 (fragmento). 
  

O conflito de gerações e de grupos étnicos reproduz, na visão do eu lírico, um contexto social 

assinalado por 
a) modernização dos modos de produção e consequente enriquecimento dos brancos. 
b) preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural dos brancos. 
c) superação dos costumes antigos por meio da incorporação de valores dos colonizados. 
d) nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores pela condição de pobreza. 
e) antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade. 

 

6. A flor e a náusea 

 

Preso à minha classe e a algumas roupas, 

vou de branco pela rua cinzenta. 

Melancolias, mercadorias espreitam-me. 

Devo seguir até o enjôo? 

Posso, sem armas, revoltar-me? 
 

Olhos sujos no relógio da torre: 

Não, o tempo não chegou de completa justiça. 
O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. 
 

O tempo pobre, o poeta pobre 

fundem-se no mesmo impasse. 

Em vão me tento explicar, os muros são surdos. 

Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 

O sol consola os doentes e não os renova. 

As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 

 

Vomitar esse tédio sobre a cidade. 

Quarenta anos e nenhum problema 

resolvido, sequer colocado. 

Nenhuma carta escrita nem recebida. 

Todos os homens voltam para casa. 

Estão menos livres mas levam jornais 

e soletram o mundo, sabendo que o perdem. 

 

[...] 
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Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 
 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 
 

Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 
 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 

e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

 
Considere as afirmações a seguir: 

I. 

características da produção poética de Carlos Drummond de Andrade, especialmente no que 

se refere às obras Sentimento do mundo, José e A rosa do povo. 

II. No poema, podemos perceber o paradoxo que traduz a vida moderna, através do contraste 

entre o desenvolvimento urbano e a solidão dos homens. 

III. Os apelos do mundo do consumo, provenientes do desenvolvimento das relações capitalistas 

espreitam-  

IV. ativa de que o poema de 

Drummond traz marcantes características da lírica moderna ocidental, que fez do feio objeto 

estético. 

As afirmativas corretas são: 

a I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

7. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as afirmativas abaixo, sobre o poema A flor e a náusea, 

de Drummond. 

 

No poema, a flor nascida no asfalto 
(  ) simboliza a resistência à coisificação do homem nas grandes cidades, regidas pelo ritmo dos 

 
(  ) irrompe com uma força inusitada, substituindo o tédio e a náusea pela esperança. 
(  ) não consegue reverter o sentimento de tédio e de ódio que toma conta do eu-lírico do poema.  
(  ) é apenas uma imagem para ressaltar que nada pode modificar o cenário desumano da cidade.  
(  ) passa despercebida de muitos na rotina da cidade, embora o inusitado do seu nascimento. 

 
O preenchimento correto dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) V  F  V  V  F 

b) F  F  V  V  V 

c) V  F  V  F  F 

d) V  V  F  F  V 

e) V  F  F  V  V 
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8. SENTIMENTAL 

Ponho-me a escrever teu nome 
com letras de macarrão. 
No prato, a sopa esfria, cheia de escamas 
E debruçados na mesa todos contemplam 
esse romântico trabalho. 

  
Desgraçadamente falta uma letra, 
uma letra somente 
para acabar teu nome! 

  
- Está sonhando? Olhe que a sopa esfria! 

  
Eu estava sonhando... 
E há em todas as consciências um cartaz amarelo: 
Neste país é proibido sonhar. 

 (Carlos Drummond de Andrade) 

  

 

Esse poema é caracteristicamente modernista, porque nele: 
a) A uniformidade dos versos reforça a simplicidade dos sentimentos experimentados pelo poeta. 

b) Tematiza-se o ato de sonhar, valorizando-se o modo de composição da linguagem surrealista. 

c) Satiriza-se o estilo da poesia romântica, defendendo os padrões da poesia clássica. 

d) A linguagem coloquial dos versos livres apresenta com humor o lirismo encarnado na cena 

cotidiana. 

e) O dia a dia surge como novo palco das sensações poéticas, sem imprimir a alteração profunda na 

linguagem lírica. 

9. Soneto de fidelidade (Vinicius de Moraes)  

De tudo, ao meu amor serei atento  
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto  
Que mesmo em face do maior encanto  
Dele se encante mais meu pensamento.  

 
Quero vivê-lo em cada vão momento  
E em seu louvor hei de espalhar meu canto  
E rir meu riso e derramar meu pranto  
Ao seu pesar ou seu contentamento. 

 
E assim, quando mais tarde me procure  
Quem sabe a morte, angústia de quem vive  
Quem sabe a solidão, fim de quem ama.  

 
Eu possa me dizer do amor (que tive):  
Que não seja imortal, posto que é chama  
Mas que seja infinito enquanto dure. 

 
Nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinicius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta...  
a) não acredita no amor como entrega total entre duas pessoas 

b) acredita que, mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se por outra e trocar de amor 

c) entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de duas pessoas 

d) concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na 

tristeza 

e) vê, na angústia causada pela ideia da morte, o impedimento para as pessoas se entregarem ao amor 
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Texto 1  
 

Vício na fala 

(Oswald de Andrade) 

Para dizerem milho dizem mio 

Para melhor dizem mió 

Para pior pió 

Para telha dizem teia 

Para telhado dizem teiado 

E vão fazendo telhados 
 

Texto 2 

 Ã-hã, quer entrar, pode entrar... Mecê sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Hum, hum...Cavalo seu 

é esse só? Ixe! Cavalo tá manco, aguado. Presta mais não. 
(ROSA, João Guimarães. Estas estórias: Meu tio o Iauaretê. Rio de Janeiro: José Olympio, 1969, p.126) 

 

Texto 3 
 

A terra é naturá 

Iscute o que tô dizendo, 

Seu dotô, seu coroné: 

De fome tão padecendo 

Meus fio e minha muié. 

Sem briga, questão nem guerra, 

Meça desta grande terra 

Umas tarefas pra eu! 

Tenha pena do agregado 

Não me dexê deserdado 
(PATATIVA DO ASSARÉ. A terra é naturá. In: Cordéis e outros poemas. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2008.) 

 

A partir da leitura dos textos apresentados, identifique característica em comum que representa marca do 

modernismo em suas produções literárias. Considere os conteúdos abordados até aqui para tecer sua 

resposta.   
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

O poema é recheado de referências aos sentimentos do eu-lírico, sensações de perda se equiparam às 

mudanças sofridas pelas características do eu-lírico.  

 

2. a) Algumas das características seriam: 

- tema tratado com dignidade, sem irreverência; 

- vocabulário identificado com o uso da língua em situações de formalidade; 

- abordagem de fatos históricos, encarados sob a perspectiva da coletividade. (Gabarito oficial da Uerj) 

b) A poetisa aborda criticamente os problemas do Brasil, enfocando as origens da desigualdade social -

tema frequente no romance regionalista a partir dos anos 30. 

3. c 

A relação entre o ambiente em que o eu-lírico viveu e as suas características tanto físicas quanto de 

personalidade são e estão diretamente conectadas. 

Ele apresenta uma troca entre universal e particular, no que diz respeito ao eu-lírico e sua comunidade, 

visto que ele revela que carrega consigo as marcas de seu meio de origem, a cidade de Itabira, região 

produtora de minério de ferro localizada em Minas Gerais.  

4. b 

A autora realiza uma reflexão entre o homem e a linguagem ao apontar que as relações humanas, em 

suas múltiplas condições, têm seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Assim, de acordo com 

o texto: "Todo o sentido da vida| principia" (à porta das palavras).  

5. b 

hora tr  

6. e 

Todas as alternativas estão corretas porque mencionam características inerentes ao autor e suas obras. 

7. d 

A alternativa corresponde à resposta correta, já que analisa de forma eficiente o poema. A primeira 

afirmação é correta, porque a flor emerge do asfalto, a segunda afirmativa está certa porque a flor 

representa uma esperança em meio ao descontentamento, a terceira afirmativa está errada porque há 

mudança no humor do eu-lírico que se enche de esperança, a quarta afirmativa está incorreta porque a 

flor modifica o cenário de forma positiva, a quinta afirmativa está correta porque a correria da cidade é 

fator determinante para que as pessoas fechem os olhos para as coisas mais simples e belas e 

revolucionárias como a rosa.   

8. d 

O poema tem como temática uma situação cotidiana que o aproxima ao gênero narrativo, logo há uma 

nova sensação poética de experimentação que permite essa criação. 

9. d 

A resposta se justifica com a conclusão obtida no primeiro terceto do poema. 

 

Questão Contexto  
Os textos apresentam reprodução de fala coloquial. A linguagem informal ganha destaque e se torna 

protagonista das produções literárias, saindo da marginalização para a composição necessária dos 

personagens.  
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Espaço Amostral, Definição, Evento Complementar 
27 

Set 
 

RESUMO   
 

 

Probabilidade 
Para entender probabilidade é necessário conhecer algumas definições: 

 

Experimento Aleatório 
É todo aquele que o resultado é imprevisível como, por exemplo, o lançamento de um dado não viciado. 

Podemos lançar um dado n vezes mas ainda assim não podemos prever o resultado 

Espaço Amostral 
São to

pode ser chamado como casos possíveis. No caso do dado S={1,2,3,4,5,6} que são as possibilidades de 

resultado de lançamento de um dado 

Evento 

É qualquer subconjunto do espaço amostral. Quando calculamos probabilidade, estamos querendo saber a 

probabilidade do evento acontecer. Também chamado de casos favoráveis. Por exemplo: Em um lançamento 

de dados, se o evento A forem os números pares então ele será: A={2,4,6} 

Dessa forma, podemos considerar que probabilidade de ocorrer o evento A é:  

P(A)=
n(E) n° de casos favoráveis

=
n(S) n° de casos possíveis

=  

Ou seja, se quisermos saber a probabilidade de um lançamento de dado o número tirado ser ímpar, a resposta 

seria 
3

6
. 

É comum a resposta vir também como uma fração irredutível ou como porcentagem. No caso de 
3

6
a fração 

irredutível seria 
1

2
e em porcentagem seria 50% (dividindo 1 por 2 temos como resposta 0,5 ou seja 

5 50
50%

10 100
= = . 

Têm-se a probabilidade de 50% que o evento ocorra então temos 50% de que ele não ocorra, ou seja, do 

total 100% tiramos a probabilidade de o evento ocorrer e o resultado seria a probabilidade dele não ocorrer. 

Essa probabilidade é chamada de probabilidade complementar. 

 

Probabilidade complementar do evento A = 1-P(A) 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um garoto dispõe de um único exemplar de cada poliedro de Platão existente. Para brincar, ele 

numerou cada vértice, face e aresta de cada poliedro sem repetir nenhum número. Em seguida, anotou 

esses números no próprio poliedro. Se ele sortear um dos números usados, aleatoriamente, qual será 

a probabilidade de o número sorteado representar um vértice? 

a) 5/9    

b) 5/14    

c) 1/3    

d) 5/19    

e) 1/10    



 

3
 

 
M

a
t.

 

2. 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.  

a) P 

b) Q 

c) R 

d) S 

e) T 

3. Em uma central de atendimento, cem pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das 

senhas é sorteada ao acaso. 

Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? 

a) 1/100 

b) 19/100 

c) 20/100 

d) 21/100 

e) 80/100 

4. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Três alunos dessa 

escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam, em uma sala, serem chamados 

para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, oralmente, 

uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos.  

A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês  

é 

a) 23,7% 

b) 30,0% 

c) 44,1%  

d) 65,7% 

e) 90,0% 
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5. 

rou que 500 visitantes distintos  

acessaram esta postagem.  

O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. 

 

  

Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao 

acaso entre 

aproximada por 

a) 0,09 

b) 0,12 

c) 0,14 

d) 0,15 

e) 0,18 

6. Em um jogo disputado em uma mesa de sinuca, há 16 bolas: 1 branca e 15 coloridas, as quais, de acordo 

com a coloração, valem de 1 a 15 pontos (um valor para cada bola colorida).  

O jogador acerta o taco na bola branca de forma que esta acerte as outras, com o objetivo de acertar 

duas das quinze bolas em quaisquer caçapas. Os valores dessas duas bolas são somados e devem 

resultar em um valor escolhido pelo jogador antes do início da jogada Arthur, Bernardo e Caio 

escolhem os números 12, 17 e 22 como sendo resultados de suas respectivas somas.  

Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de ganhar o jogo é: 

a) Arthur, pois a soma que escolheu é a menor. 

b) Bernardo, pois há 7 possibilidades de compor a soma escolhida por ele, contra 4 possibilidades 

para a escolha de Arthur e 4 possibilidades para a escolha de Caio. 

c) Bernardo, pois há 7 possibilidades de compor a soma escolhida por ele, contra 5 possibilidades 

para a escolha de Arthur e 4 possibilidades para a escolha de Caio. 

d) Caio, pois há 10 possibilidades de compor a soma escolhida por ele, contra 5 possibilidades para 

a escolha de Arthur e 8 possibilidades para a escolha de Bernardo. 

e) Caio, pois a soma que escolheu é a maior. 
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7. Rafael mora no Centro de uma cidade e decidiu se mudar, por recomendações médicas, para uma das 

regiões: Rural, Comercial, Residencial Urbano ou Residencial Suburbano. A principal recomendação 

médica foi com as 

temperaturas são apresentadas por gráfico:  

 
Escolhendo, aleatoriamente, uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma 

região que seja adequada às recomendações médicas é 

a) 1/5 

b) 1/4 

c) 2/5 

d) 3/5 

e) 3/4 

8. Todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína (H1N1). Segundo 

um médico 

a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma 

tendência do crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados 

específicos de um único posto de vacinação. 

 
Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela 

ser portadora de doença crônica é 

a) 8%. 

b) 9%. 

c) 11%. 

d) 12%. 

e) 22%. 
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9. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns 

anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e, hoje, é de 37,0. Embora não fosse 

uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, 

obtendo o quadro a seguir: 

 
Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36,0 a probabilidade 

de ela calçar 38,0 é 

a) 1/3 

b) 1/5 

c) 2/5 

d) 5/7 

e) 5/14 

10.   

 
Uma das principais causas da degradação de peixes frescos é a contaminação por bactérias. O gráfico 

apresenta resultados de um estudo acerca da temperatura de peixes frescos vendidos em cinco 

peixarias. O ideal é que esses peixes sejam vendidos com temperaturas entre 2 ºC e 4 ºC. 

Selecionando-se aleatoriamente uma das cinco peixarias pesquisadas, a probabilidade de ela vender 

peixes frescos na condição ideal é igual a: 

a) 1/2 

b) 1/3 

c) 1/4 

d) 1/5 

e) 1/6 

 

PUZZLE  
  

 

Um coelho dista 2 metros de seu alimento. Sabendo que a cada salto ele atinge metade do percurso 

restante, pergunta-se: quantos saltos ele precisará para alcançar seu alimento? 

 
 

https://pt-static.z-dn.net/files/d27/9be2ade3d85867d8d5305f8f73bb042c.png
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

 
2.  b 

 
3. c 

 
4. d 

 
5. d 

 
6. c 
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7. e 

 
8. c 

 
9. d 

 
10. d 

 
 

Puzzle  
 

O pobre coelho jamais alcançará seu alimento, pois a distância restante será sempre dividida por dois, 

nunca chegando a zero. 
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Probabilidade da União e Probabilidade Condicional 
27 

set 
 

RESUMO   
 

 

Já sabemos que podemos representar probabilidade como 

P(A)=
n(E) n° de casos favoráveis

=
n(S) n° de casos possíveis

=  

 

Porém existem casos onde um evento onde uma probabilidade depende da outra. Conhecida como 

probabilidade condicional. Sendo A e B eventos podemos considerar:  

 

Probabilidade da união de dois eventos 
p(A U B)=p(A)+p(B)  p(AB) 

 

Probabilidade condicional 

P(A/B)=
( )A

)

p B

p(B


 

Eventos independentes 
Se A e B forem eventos independentes, então p(A B)=p(A) . p(B) 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho 

quando chove na região; caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado 

dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva ness a região. 

Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa  

de chuva? 

a) 0,075 

b) 0,150 

c) 0,325 

d) 0,600 

e) 0,800 

2. Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem 

controle durante uma hora, e fixaram suas luzes unicamente em Verde ou Vermelho. Os semáforos 

funcionam de forma independente; a probabilidade de acusar a cor verde é de ⅔ e a de acusar a cor 

vermelha é de  ⅓. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, 

observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Oual a probabilidade de que essa pessoa tenha 

observado exatamente um sinal na cor verde? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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3. Um adolescente vai a um parque de diversões tendo, prioritariamente, o desejo de ir a um brinquedo 

que se encontra na área IV, dentre as áreas I, II, III, IV e V existentes. O esquema ilustra o mapa do 

parque, com a localização da entrada, das cinco áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis 

caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e 

decide ir caminhando da entrada até chegar à área IV.  

 
Suponha que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos 

apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os 

caminhos existentes e que, ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da IV, o adolescente 

necessariamente passa por ela ou retorna. 

Nessas condições, a probabilidade de ele chegar à área IV sem passar por outras áreas e sem retornar 

é igual a 

a) 

1

96  

b) 

1

64  

c) 

5

24  

d) 

1

4  

e) 

5

12  

4. Em um jogo há duas urnas com 10 bolas de mesmo tamanho em cada urna. A tabela a seguir indica  

as quantidades de bolas de cada cor em cada urna. 

 
Uma jogada consiste em: 

I. O jogador apresenta um palpite sobre a cor da bola que será retirada por ele da urna 2; 

II.  Ele retira, aleatoriamente, uma bola da urna 1 e a coloca na urna 2, misturando-a com as que lá 

estão; 

III.  Em seguida ele retira, também aleatoriamente, uma bola da urna 2; 

IV.  Se a cor da última bola retirada for a mesma do palpite inicial, ele ganha o jogo. 

Qual cor deve ser escolhida pelo jogador para que ele tenha a maior probabilidade de ganhar? 

a) azul 

b) amarela 

c) branca 

d) verde 

e) vermelha 
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5. A figura I abaixo mostra um esquema das principais vias que interligam a cidade A com a cidade B. 

Cada número indicado na figura II representa a probabilidade de pegar um engarrafamento quando se 

passa na via indicada. Assim, há uma probabilidade de 30% de se pegar engarrafamento no 

deslocamento do ponto C ao ponto B, passando pela estrada E4, e de 50%, quando se passa por E3. 

Essas probabilidades são independentes umas das outras. 

 
Paula deseja se deslocar da cidade A para a cidade B usando exatamente duas das vias indicadas, 

percorrendo um trajeto com a menor probabilidade de engarrafamento possível. O melhor trajeto para 

Paula é 

a) E1E3. 

b) E1E4. 

c) E2E4. 

d) E2E5. 

e) E2E6. 

6. O controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade 

de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. 

Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual é a probabilidade de esse 

cliente sair da loja com exatamente dois aparelhos defeituosos? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7. A vida na rua como ela é O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realizou, 

em parceria com a ONU, uma pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, tendo sido ouvidas 

31.922 pessoas em 71 cidades brasileiras. Nesse levantamento, constatou-se que a maioria dessa 

população sabe ler e escrever (74%), que apenas 15,1% vivem de esmolas e que, entre os moradores 

de rua que ingressaram no ensino superior, 0,7% se diplomou. Outros dados da pesquisa são 

apresentados nos quadros abaixo 
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No universo pesquisado, considere que P seja o conjunto das pessoas que vivem na rua por motivos  

de alcoolismo/drogas e Q seja o conjunto daquelas cujo motivo para viverem na rua é a decepção 

amorosa. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa no grupo pesquisado e supondo-se que seja igual a 40% 

a probabilidade de que essa pessoa faça parte do conjunto P ou do conjunto Q, então a probabilidade 

de que ela faça parte do conjunto interseção de P e Q é igual a  

a) 12%. 

b) 16%. 

c) 20%. 

d) 36%. 

e) 52%. 

8. Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora 

pesquisada, para definir o valor do recolhimento mensal, estima a probabilidade de que pelo menos 

um deles esteja vivo daqui a 50 anos, tornando por base dados da popu lação, que indicam que 20% 

dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Qual é essa probabilidade?  

a) 50% 

b) 44% 

c) 38% 

d) 25% 

e) 6%  

9. Um casal decidiu que vai ter 3 filhos. Contudo, quer exatamente 2 filhos homens e decide que, se a 

probabilidade fosse inferior a 50%, iria procurar uma clínica para fazer um tratamento específico para 

garantir que teria os dois filhos homens. Após os cálculos, o casal concluiu que a probabilidade de ter 

exatamente 2 filhos homens é  

a) 66,7%, assim ele não precisará fazer um tratamento.  

b) 50%, assim ele não precisará fazer um tratamento.  

c) 7,5%, assim ele não precisará fazer um tratamento.  

d) 25%, assim ele precisará procurar uma clínica para fazer um tratamento.  

e) 37,5%, assim ele precisará procurar uma clínica para fazer um tratamento. 

10. Em um determinado semáforo, as luzes completam um ciclo de verde, amarelo e vermelho em 1 minuto 

e 40  segundos. Desse tempo, 25 segundos são para a luz verde, 5 segundos para a amarela e 70 

segundos para a vermelha. Ao se aproximar do semáforo, um veículo tem uma determinada 

probabilidade de encontrá-lo na luz verde, amarela ou vermelha. Se essa aproximação for de forma 

aleatória, pode-se admitir que a probabilidade de encontrá-lo com uma dessas cores é diretamente 

proporcional ao tempo em que cada uma delas fica acesa. Suponha que um motorista passa por um 

semáforo duas vezes ao dia, de maneira aleatória e independente uma da outra. Qual é a probabilidade 

de o motorista encontrar esse semáforo com a luz verde acesa nas duas vezes em que passar? 

a) 1/25 

b) 1/16 

c) 1/9 

d) 1/3 

e) 1/2 

 

PUZZLE 
 

Um homem roubou R$ 100,00 do caixa de uma loja, sem o dono perceber. Cinco minutos depois, 

voltou e comprou R$ 70,00 em roupas, usando a mesma nota de R$ 100,00. O dono lhe devolveu R$ 

30,00 de troco. Quanto o dono da loja perdeu? 
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GABARITO 

 

 

1. c 

 
2.  a 

 
3. c 

 
4. e 

 
5. d 

 
6. c 
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7. a 

 
8. b 

 
9. e 

 
10. b 

 

Puzzle 

Se o homem roubou R$ 100,00, o dono da loja perdeu R$ 100,00, esta é a resposta. Perceba que depois  

os R$ 100,00 roubados voltaram para a loja como se fosse uma compra de produtos. Assim, o homem 

obteve de volta os R$ 100,00, porém perdeu os R$ 30,00 que deu de troco mais as roupas no valor de R$ 

70,00, portanto somando R$ 30,00 + R$ 70,00 chegamos nos mesmos R$ 100,00.  
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Cilindros e Cones 
26 
set 

 

RESUMO   
 

 

 

Cilindro: elementos e classificação 
Cilindro é um solido geométrico caracterizado por tem suas bases sendo formadas por círculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geratriz: Medida lateral do cilindro 

 

 

 

 

 

 

 
Um cilindro pode ser classificado conforme a inclinação da geratriz em relação à base: 

 

Reto  o cilindro circular é reto quando a geratriz é perpendicular à base. 

Oblíqua - o cilindro circular é oblíqua quando a geratriz é oblíqua à base. 

 

 
  Área da base                                                Área lateral                                         Área Total 

 

       2
A = r

b
                                                     A = 2 r

l
h                                      

A = 2A

2 ( )

t b l

t

A

A r h r

+

= +

 

 

 

                                                                            Volume 

 

                                                                          

2

B
V A h

V r h

=

=

 

Onde: Ab = Área da base 

            Al = Área lateral 

            At = Área total 

             h = altura 

             r = raio         

 

 

 

Bases: Círculos de raio AB 

 

Altura: CD 

 

Geratriz: CD 
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Cone: elementos e classificação 
Cone é um solido geométrico caracterizado pela reunião de todos os segmentos de reta que têm uma 

extremidade em um ponto P (vértice) e a outra num ponto qualquer da região circular que forma a base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Um cone pode ser classificado conforme a inclinação da geratriz em relação à base:  

 

Reto  o cone circular é reto quando o segmento de reta PO é perpendicular à base. 

Oblíqua - o cone circular é oblíquo quando o segmento de reta PO é oblíquo à base. 

 

  Área da base                                                Área lateral                                         Área Total 

 

       2
A = r

b
                                                     A = r

b
g                                      

A = A

( )

t b l

t

A

A r g r

+

= +

 

 

 

                                                                            Volume 

 

                                                                          

2

1

3

1

3

B
V A h

V r h

=

=

 

Onde: Ab = Área da base 

            Al = Área lateral 

            At = Área total 

             h = altura 

             r = raio   

             g = geratriz       

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Base: Círculos de raio r 

  

Altura: h 

 

Geratriz: segmento com uma extremidade no 

vértice P e outra em alguma parte da 

circunferêcia da base. 
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EXERCÍCIOS  
 

1. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas 

de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de 

um cilindro de madeira de diâmetro d em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em 

torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado, para que não 

ocorra o desenrolamento, como ilustrado na figura. 

 
 

Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do 

diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida, em 

centímetros, do lado da folha de papel usado na confecção do diploma? 

a)  d. 

b) 2 d. 

c) 4 d. 

d) 5 d. 

e) 10 d. 

 

2. Para resolver o problema de abastecimento de água foi decidida, numa reunião do condomínio, a 

construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 m de altura e 2 m de 

diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 m³ de água, mantendo o formato 

cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna a antiga será desativada.  

Utilize 3,0 como aproximação para  . 

Qual deve ser o aumento, em metros, no raio da cisterna para atingir o volume desejado?  

a) 0,5  

b) 1,0  

c) 3,0  

d) 3,5  

e) 8,0 

3. A lata abaixo deverá ser produzida a partir de uma chapa de metal que possui 0,8 g por centímetro 

quadrado de área. 

 
Sabendo que essa lata não possui tampa, é CORRETO afirmar que a massa de cada lata desse tipo será 

de: 

a) 2900 g. 

b) 5250  g. 

c) 10400 g. 

d) 13000 g. 

e) 8240 g. 
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4. Um marceneiro tem como seu principal produto bancos de madeira, os quais são envernizados, antes 

da sua montagem, para melhor acabamento. Tais bancos são compostos pelo assento circular e quatro 

pernas de seção quadrada. O assento tem raio de 30 cm e espessura de 5 cm, enquanto as pernas têm 

3 cm de lado e 40 cm de altura. Sabe-se que o verniz utilizado pelo marceneiro tem rendimento de                 

8 m2 por litro, e é vendido, apenas, em latas de um litro.  

Para envernizar toda a sua produção mensal, 40 (quarenta) bancos, a quantidade de latas de verniz a 

ser adquirida é de:  

Considere 1 m2 = 10.000 cm2 ≅ 3,14.  

a) 3.  

b) 4.  

c) 5.  

d) 6.  

e) 7. 

5. Um fabricante de bebidas, numa jogada de marketing, quer lançar no mercado novas embalagens de 

latas de alumínio para os seus refrigerantes. As atuais latas de 350 mL devem ser substituídas por uma 

nova embalagem com metade desse volume, conforme mostra a figura: 

 
De acordo com os dados anteriores, qual a relação entre o raio r' da embalagem de 175 mL e o raio r 

da embalagem de 350 mL?  

a) r' = r .  

b) r' = 2

r

 

c) r' = r.  

d) r' = 2r.  

e) r' = 
3 2  

6. Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou-o sobre uma superfície horizontal. 

Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do 

raio da base do cilindro. 

 
 

A altura do cone formado pela areia era igual a  

a) 3/4 da altura do cilindro.  

b) 1/2 da altura do cilindro.  

c) 2/3 da altura do cilindro.  

d) 1/3 da altura do cilindro. 
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7. A prefeitura de certo município realizou um processo de licitação para a construção de 100 cisternas 

de placas de cimento para famílias da zona rural do município. Esse sistema de armazenamento de água 

é muito simples, de baixo custo e não poluente. A empreiteira vencedora estipulou o preço de 40 reais 

por m 2 construído, tomando por base a área externa da cisterna. O modelo de cisterna pedido no 

processo tem a forma de um cilindro com uma cobertura em forma de cone, conforme a figura abaixo.  

 
Considerando que a construção da base das cisternas deve estar incluída nos custos, é correto 

afirmar que o valor, em reais, a ser gasto pela prefeitura na construção das 100 cisternas será, no 

máximo, de:  

 

a) 100.960  

b) 125.600  

c) 140.880 

d) 202.888  

e) 213.520  

8. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido 

externamente com adesivo fluorescente, desde sua base (base do cone) até a metade de sua altura, 

para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material 

de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida.  

Qual deverá ser a forma do adesivo?  

a) 

 

d) 

 
b) 

 

e) 

 
c) 

 

  

9. Um reservatório de água, de formato cônico, com raio da tampa circular igual a 8 metros e altura igual 

a 9 metros, será substituído por outro de forma cúbica, de aresta igual a 10 metros.  

Estando o reservatório cônico completamente cheio, ao se transferir a água para o reservatório cúbico, 

a altura do nível atingida pela água será de (considere   3 )  

a) 5,76m.    

b) 4,43m.    

c) 6,38m.    

d) 8,74m.    
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10. Considerando um lustre de formato cônico com altura e raio da base igual a 0,25 m, a distância do 

chão (H) em que se deve pendurá-lo para obter um lugar iluminado em forma de círculo com área de 

25  m², é de 

 
a) 12 m. 

b) 10 m. 

c) 8 m. 

d) 6 m. 

e) 5 m. 

 

 

PUZZLE  
  

 

Se na minha lógica matemática 10 + 18 = 29, qual é o resultado de 11 + 12? 
 

 

 

  

http://matematicaparaoenem.com.br/site/wp-content/uploads/2013/12/Sem-t%C3%ADtulo3.png
http://matematicaparaoenem.com.br/site/wp-content/uploads/2013/12/co7.png
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. d 

Temos um cilindro formado por essa folha, assim, o lado dessa folha terá o tamanho do comprimento da 

 

2.  c 

Sabemos que o volume de um cilindro é dado pela fórmula  

A cisterna possui 1m de raio da base e 3m de altura. 

 

 

9r² = 81 

r = 3. 

3. a 

Temos que calcular a área total do cilindro e depois retirar a área da tampa. Sabemos que a área total de 

um cilindro é dada pela fórmula 2 ( )tA r h r= + . Sabemos, também, que r = 25 cm, metade do diâmetro 

e h = 60 cm. 

2 25(60 25) 4250π cm²

A ² 25². 625

4250 625 3625π cm²

t

b

A

r

A



  

 

= + =

= = =

= − =

 

 g. 

4. c 

A área lateral total envernizada em cada banco é dada por 

 

Desse modo, para envernizar toda a produção mensal, serão necessários  

Portanto, o marceneiro deverá comprar 5 latas de verniz. 

5. c 

Para que o volume de um cilindro seja divido pela metade, só precisamos dividir a altura por 2. Não é 

necessário r  

6. a 

Como o volume de areia é o mesmo, segue que: 

 
7. e 

Observe: 
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8. e 

Temos um cone formado com as informações dadas no enunciado onde temos um tronco de um cone 

formado. Quando planificamos esse tronco de cone, a área dessa superfície lateral forma a figura da 

alternativa da letra E. 

9. a 

O volume do cone é 
.

3

Sb H
V = . 

A área da base é Sb =  

Portanto, Sb = 3.8² = 3.64 = 192 m² 

 

Logo,  Vcone = 192.9 / 3 = 192.3 = 576 m³ 

 

Esse volume é transferido para um cubo de aresta 10 m. O cubo não ficará cheio. A água ficará na altura 

x. Portanto, o volume de água será de um paralelepípedo retângulo de dimensões 10 m, 10 m e x m 

 

O volume do paralelepípedo é dado pelo produto das três dimensões. Sabemos que esse volume é 576 

m³. Então, Vparalelepípedo = 10.10.x = 576 

 100x = 576 ⇒ x = 576/100 = 5,76 m 

10. e 

Faremos semelhança entre o cone menor, que tem h = 

 

2
0,25 (0,25)²

25

5

x

x





 
= 

 

=
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Gêneros Textuais 
27 

set 
 

RESUMO   
 

 
Narração  
A narração, de forma progressiva, expõe as mudanças de estado que acontecem com objetos, cenários e 

pessoas através do tempo. Dentro desse tipo textual há elementos importantes, por exemplo: o foco 

narrativo, o tipo de discurso (se direto, se indireto ou indireto livre), o enredo, o tempo, o espaço e, os 

personagens. 

 

O foco narrativo 
Narrador em 1ª pessoa: No narrador-personagem. A narrativa é vista de dentro para fora, de acordo com as 

perspectivas do personagem, que é caracterizado, também, por meio das relações que faz, da linguagem 

que usa e de suas experiências. 

Narrador em 3ª pessoa: Narrador-observador. Ele conhece todos os elementos da narrativa, dominando e 

controlando o modo de pensar dos personagens. Não há reconhecimento nem revelação de todo o ambiente 

por parte de quem narra e isso mantém o mistério e dá um certo limite ao leitor, além de não se intrometer 

muito na história. 

 

Tipos de discurso 

Discurso direto: dá voz à personagem. Confere mais rapidez e dinamismo à narrativa. Possui enunciado em 

1ª ou 2ª pessoa. 

Exemplo: 

- Por que veio tão tarde? perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim, em Santa Teresa. 

 Depois do almoço, que acabou às duas horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, 

continuou Rubião, vendo o relógio; são quatro horas e meia. 

  
T  

 

Discurso indireto: A fala do personagem passa a ter a voz do narrador. É ele quem reproduz a fala do 

personagem. Possui enunciado em 3ª pessoa. 

Exemplo: 

-se da cama, e, pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem 

relógio e mesmo se o tivesse não poderia consultá-la à fraca luz da masmorra, imaginava podiam ser onze 

 
T  

 

Discurso indireto livre: Há a mescla das vozes do personagem e do narrador, o que pode ocasionar certa 

confusão ao leitor. 

Exemplo: 

de St. Emilion, a que aspirava o bouquet, falavam também de Gambetta. O marquês gostava de Gambetta: 

fora o único que durante a guerra mostrara ventas de homem; lá que tivesse «comido» ou que «quisesse 

comer» como diziam  não sabia nem lhe importava. Mas era teso! E o Sr. Grevy também lhe parecia um 

 
Eça de Queirós  

O Enredo 

É o conjunto de fatos que se desenrola na história, os acontecimentos, intrigas, encontros. O enredo é a 

própria narrativa. Em sua estrutura lógica podemos identificar: 

a) Situação inicial: Começo da história e apresentação dos personagens e suas características, espaço e 

tempo.  

b) Complicação: Ruptura do equilíbrio inicial, surgimento do conflito e encadeamento dos fatos da 

narrativa.  

c) Clímax: Ponto alto do conflito, resultante dos encontro de vários conflitos entre as personagens.  
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d) Desfecho: Solução final dos conflitos. Assim como na situação inicial, há novamente um equilíbrio no 

texto.  

 

O Tempo 

Responsável pelo ritmo rápido ou lento da narrativa. Podemos ter dois tipos de tempo: o cronológico 

(passagem normal do tempo) e o psicológico (narrativa reflexiva, por dentro da subjetividade do narrador.  

 

O Espaço 

O espaço pode ser real ou virtual. O espaço é classificado como real quando está no mundo que nós 

conhecemos. Podemos pensar também que, por exemplo, o mundo dos elfos é real dentro do contexto em 

que está inserido, pois os eventos da sua história acontecem nele. O espaço psicológico (ou de fuga) é aquele 

que modifica a realidade do que é narrado, ou seja, são espaços fora da realidade mais palpável: fantasias, 

sonhos, imaginação. 

Os sistemas de comunicação são princípios organizadores das diferentes linguagens que possuem a 

finalidade de realizar a função social de um processo comunicativo. Como já vimos, o que possibilita a 

comunicação humana é a linguagem que pode ser manifestada de forma verbal, não verbal ou híbrida. Os 

sistemas comunicacionais correspondem à Competência 1 da Matriz de Referência de Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias do ENEM que busca o reconhecimento e aplicação das tecnologias da comunicação e da 

informação nas situações do dia a dia.  

Competência de 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. 
Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf>. 

 

Gênero Jornalístico 

Os textos jornalísticos são veiculados com intuito de comunicar e informar sobre algo. A linguagem desses 

textos deve ser objetiva, clara e imparcial, para que o leitor compreenda as informações mais relevantes sobre 

o te

 (causa do fato).  

A função social do sistema informativo é informar o leitor sobre algo. Pode-se caracterizar esse sistema pela 

presença da linguagem denotativa e pela organização das informações que são expostas de acordo com o 

enfoque definido pelo emissor e organização das fotos para complementarem o sentido do texto.  

 

Exemplos de textos jornalísticos 

1. Notícia: possui caráter informativo e impessoal, sem possibilidade de múltipla interpretação ou traços de 

pessoalidade, em que predomina a função referencial da linguagem. Este tipo de texto apresenta as 

principais informações do fato na primeira parte e, no corpo do texto, são apresentados os detalhes, as causas 

e consequências. 

 

2. Editorial: é o texto em que o autor demonstra a opinião do veículo de informação. Em geral, trata de um 

assunto facilmente compreensível e que interesse o leitor.  

 

3. Artigo de opinião: é o texto dissertativo em que o autor expõe seu próprio ponto de vista acerca de um 

assunto, a fim de persuadir o leitor.  

 

Gênero Propagandístico 

A função social do sistema publicitário é persuadir o leitor, destacando determinadas qualidades de um 

objeto que tornem seu consumo atraente. Geralmente, a linguagem publicitária é utilizada para evidenciar 

as características reais do produto e suas características subjetivas.  

A principal função da linguagem presente em textos desse gênero é a apelativa (ou conativa). Suas principais 

características são: 
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● Uso de verbos no imperativo 

● Presença de vocativos 

● Pronomes de 2a pessoa 

● Interlocução 

 
O exemplo anterior mostra como a persuasão do leitor pode ser feita por meio de elementos argumentativos 

(racionais ou emocionais) e retóricos (verbais, visuais) de forma criativa.  

 

Receita 

O gênero textual receita apresenta duas características básicas: os ingredientes e o modo de preparo. 

Pertencente ao modo de organização textual injuntivo, tem por objetivo instruir alguém, ditando o passo a 

passo de algum procedimento.  

As receitas médicas também se encaixam nesse grupo, já que apresentam a prescrição de um medicamento 

e/ou procedimentos de saúde com as informações de uso e recomendações. Normalmente, os verbos 

utilizados estão no modo imperativo (que expressa ordem, pedido, conselho), a linguagem é clara e 

objetiva.  

Exemplo: 

SUCO DE COCO 

Ingredientes (para quatro porções) 

 500 ml de água de coco verde*; 

 polpa de coco verde*; 

 1 colher de sopa de açúcar (opcional); 

 4 cubos de gelo. 

* Ao comprar o coco, peça para o vendedor retirar a água e parti-lo ao meio. 

Como fazer: Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata bem até que fique um liquido branco e 

espumoso. 

 

Manual  
O manual é um gênero textual de cunho instrucional, que aparece no formato de livro, folheto e ou arquivo 

informativo, que ensina a montar, utilizar, operar determinada ação/objeto. Os verbos assim como na 

receita aparecem no modo imperativo. Em alguns equipamentos, o idioma do manual pode variar e 

aparecer em inglês, russo, espanhol; imagens também são empregadas nesse gênero, para ilustrar e 

também para ajudar na compreensão.  

Exemplo: 
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Bula de remédio 
Bula é o nome dado ao conjunto de informações sobre um medicamento que obrigatoriamente 

os laboratórios farmacêuticos devem acrescentar à embalagem de seus produtos vendidos no varejo. As 

informações podem ser direcionadas aos usuários dos medicamentos, aos profissionais de saúde ou a ambos. 

As informações encontradas nas bulas de medicamentos são, geralmente, divididas e organizadas segundo 

os tópicos: 

● Nome do medicamento; 

● Apresentação, formas ou formulações; 

● Composição - Ingredientes e suas dosagens; 

● Informações ao paciente - Cuidados de armazenamento, prazo de validade; 

● Informações técnicas - Dados farmacológicos gerais sobre o medicamento 

● Indicações; 

● Contraindicações - Indicam condições em que o medicamento não deverá ser utilizado; 

● Precauções - Cuidados a serem tomados durante o uso do medicamento; 

● Interações - Dados sobre o uso concomitante com outras substâncias; 

● Reações adversas - Efeitos colaterais possíveis ou esperados do medicamento; 

● Posologia - Informações sobre a dosagem e os intervalos de administração; 

● Superdosagem - Informações sobre o uso excessivo ou em altas doses. 

● Conclusão 

● Informações adicionais. 

 

Exemplo: 

 
 

Piada 
Também conhecida como anedota, é um gênero textual humorístico que tem por objetivo provocar o riso.  

Normalmente, aparece na forma de um texto narrativo curto, de fácil memorização já que seu caráter é 

muito mais de oralidade a registro escrito.  

Exemplo: 

O menino chega em casa no final do ano e diz: 

-PAI, tenho uma notícia pra você! 

-O que é? -pergunta o pai. 

-Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano???? 

-Sim, meu filho. 

-Então se deu bem. Economizou um dinheirão 
Disponível em: <http://www.piadas.com.br/>. 

Aforismos 

Aforismo é um texto breve que enuncia uma regra, um pensamento, um princípio ou uma advertência.  É um 

estilo de sentença que articula literatura e filosofia em que a percepção da vida, da sociedade, ou tudo que 

venha a ser objeto de pensamento, é realçado pela expressividade de uma mensagem verdadeira e concisa. 

Aforismo é qualquer forma de 

 

Alguns sinônimos de aforismos são: ditado, máxima, adágio, axioma, provérbio e sentença. 

Exemplos: 
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-  

 
Disponível em: <https://www.significados.com.br/aforismo/>. 

Propaganda 

A função social do sistema publicitário é persuadir o leitor, destacando determinadas qualidades de um 

objeto que tornem seu consumo atraente. Geralmente, a linguagem publicitária é utilizada para evidenciar 

as características reais do produto e suas características subjetivas.  

A principal função da linguagem presente em textos desse gênero é a apelativa (ou conativa). Suas principais 

características são: 

● Uso de verbos no imperativo 

● Presença de vocativos 

● Pronomes de 2a pessoa 

● Interlocução 

 
 

O exemplo anterior mostra como a persuasão do leitor pode ser feita por meio de elementos argumentativos 

(racionais ou emocionais) e retóricos (verbais, visuais) de forma criativa.  

 

Tirinha 

A tira ou tirinha é um gênero textual assim definido por Sérgio Roberto Costa:    

Segmento ou fragmento de HQs, geralmente com três ou quatro quadrinhos, apresenta um texto sincrético 

que alia o verbal e o visual no mesmo enunciado e sob a mesma enunciação. Circula em jornais ou revistas, 

numa só faixa horizontal de ma

diversões, amenidades ou também conhecido como recreativo, onde se podem encontrar Cruzadas, 

Horóscopo, HQs, etc. 

 

Já o dicionário Houaiss (versão eletrônica) apresenta a seguinte defi    

Segmento ou fragmento de história em quadrinhos, ger. com três ou quatro quadros, e apresentado em 

jornais ou revistas numa só faixa horizontal.   

  

As tirinhas também são muito comuns na última página dos gibis. Entretanto, nesse espaço, aparecem na 

vertical. São principalmente reconhecidas por seu caráter humorístico e pelo número reduzido de 

quadrinhos.    
Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18937>. 
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Resenha 

Resenha-resumo 
É um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de 

teatro ou de um espetáculo, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Trata-se de um texto informativo, 

pois o objetivo principal é informar o leitor. 

 

Resenha-crítica 

É um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica, apontando os aspectos 

positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião, também denominado de 

recensão crítica. 

 

2. Quem é o resenhista 

A resenha, por ser em geral um resumo crítico, exige que o resenhista seja alguém com conhecimentos na 

área, uma vez que avalia a obra, julgando-a criticamente. 

 

3. Objetivo da resenha 

O objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo cultural - livros, filmes peças de teatro, etc. Por isso a 

resenha é um texto de caráter efêmero, pois "envelhece" rapidamente, muito mais que outros textos de 

natureza opinativa. 

 

4. Veiculação da resenha 

A resenha é, em geral, veiculada por jornais e revistas. 

 

5. Extensão da resenha 

A extensão do texto-resenha depende do espaço que o veículo reserva para esse tipo de texto. Observe-se 

que, em geral, não se trata de um texto longo, "um resumão" como normalmente feito nos cursos superiores 

... Para melhor compreender este item, basta ler resenhas veiculadas por boas revistas. 

 

6. O que deve constar numa resenha 

Devem constar: 

● O título 

● A referência bibliográfica da obra 

● Alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada 

● O resumo, ou síntese do conteúdo 

● A avaliação crítica 

7. O título da resenha 

O texto-resenha, como todo texto, tem título, e pode ter subtítulo. 
Disponível em: <http://pucrs.br/gpt/resenha.php>. 

  

Placa 

As placas são gêneros textuais utilizados para sinalizar, instruir e /ou informar alguém sobre algo.  

Existem as placas de trânsito/de sinalização, os outdoors (que apresentam em maioria propagandas), as 

informativas que direcionam, por exemplo, o comprador para a seção de peças masculinas e as instrucionais 

que demonstram algum comando, movimento e/ou ação.  

Normalmente, a linguagem é direta e curta. Há texto híbrido ou somente imagens/símbolos.  
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Memes 

Os memes são imagens, gifs ou vídeos relacionados ao humor que se espalham de forma viral via internet. 

No mundo virtual, podemos encontrar os mais diversos: satíricos, críticos, musicais e literários! 

 

Gênero ensaístico 

É um gênero textual que transita entre o poético e o didático, no qual são expostas críticas, reflexões éticas 

e/ou filosóficas acerca de um determinado tema, obra. Nele, há, muitas vezes, a defesa de um ponto de vista 

pessoal obtido a partir de uma análise subjetiva feita pelo autor num fluxo natural de ideias, sendo muito 

solicitado no meio escolar e acadêmico. 

Originalmente, o ensaio se divide em formal ou discursivo e informal ou comum. No formal, os textos são 

objetivos, metódicos e estruturados, dirigidos mais a assuntos didáticos, críticas oficiais, etc... Já o informal 

é mais subjetivo e caprichoso em fantasia, o que o torna muito mais vinculável. 

 

Tipos de ensaios 
De modo geral, os ensaios são textos em prosa, de teor didático, sendo menos formais e flexíveis. Eles são 

classificados em dois tipos: ensaio literário (ou informal) e ensaio científico (ou formal). 

Assim, o ensaio literário (ou artístico) pode não apresentar uma fundamentação científica, ou seja, propõe 

uma reflexão mais subjetiva do autor, exibindo uma linguagem mais informal ou coloquial. 

Já o ensaio científico é baseado em teorias e apresenta uma linguagem mais culta, destituída de gírias ou 

expressões conotativas. 

O ensaio acadêmico ou científico é teórico e muitas vezes filosófico, possuindo uma fundamentação a partir 

de investigações e recolha de informações sobre um tema. 

Embora sejam baseados em teorias, eles podem apresentam uma linguagem mais despretensiosa, que por 

vezes, se aproxima a uma linguagem mais poética e literária. 

As principais características do gênero textual ensaio são: 

● Linguagem simples 

● Textos concisos 

● Julgamento pessoal 

● Reflexões subjetivas 

● Exposição e defesa de ideias 

● Originalidade e criatividade 

● Texto crítico e problematizador 

● Temas variados 

 

Gênero biografia 

A biografia é um gênero textual no qual o autor narra a história de vida de uma ou várias pessoas.  

Características: 

● Gênero narrativo 

● Texto narrado em terceira pessoa 

● Ordem cronológica dos fatos 

● Conjunto de informações sobre a vida de alguém 

● Relato de fatos marcantes da vida de alguém 

● Uso de pronomes pessoais e possessivos 

● Uso de marcadores temporais (na infância, na adolescência, naquela época, etc.) 

● Predomínio de verbos no pretérito (perfeito e imperfeito) 

● Verossimilhança dos fatos narrados 
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Gênero Poema 
A palavra poema deriva do verbo grego poein -se de um gênero 

textual que se estrutura em versos e estrofes. É a manifestação mais comum de poesia (forma de expressão 

estética por meio da língua). Até a Idade Média, os poemas eram cantados acompanhados pelo som da Lira.  

Algumas características do poema: 

● Texto disposto em versos que se agrupam em estrofes 

● Alguns poemas apresentam formas fixas como os sonetos, haikai. 

● Rima 

● Métrica 

● Versos livres 
 

EXERCÍCIOS  
 

1. 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. 

2. Machado de Assis 
Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, 

romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um 

operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado 

de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito 

cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na 

escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. 

Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de 
a) fatos ficcionais, relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor 
b) representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida 

cotidiana. 
c) explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa, destacando como 

tema seus principais feitos. 
d) questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua 

intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. 
e) apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da 

narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. 
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3. TEXTO I 
AUTO-RETRATO 
Provinciano que nunca soube 

Escolher bem uma gravata; 

Pernambucano a quem repugna 

A faca do pernambucano; 

Poeta ruim que na arte da prosa 

Envelheceu na infância da arte, 

 
E até mesmo escrevendo crônicas 

Ficou cronista de província; 

Arquiteto falhado, músico 

Falhado (engoliu um dia 

Um piano, mas o teclado 

 
Ficou de fora); sem família, 

Religião ou filosofia; 

Mal tendo a inquietação de espírito 

Que vem do sobrenatural, 

E em matéria de profissão 

Um tísico profissional. 
Manuel Bandeira. "Poesia completa e prosa". Rio de Janeiro: Aguilar, 1983. p. 395. 

 
TEXTO II 
POEMA DE SETE FACES 

 
Quando eu nasci, um anjo torto 

desses que vivem na sombra 

disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 

 
As casas espiam os homens 

que correm atrás de mulheres. 

A tarde talvez fosse azul, 

não houvesse tantos desejos. (....) 

 
Meu Deus, por que me abandonaste 

se sabias que eu não era Deus 

se sabias que eu era fraco. 

Mundo mundo vasto mundo, 

se eu me chamasse Raimundo 

seria uma rima, não seria uma solução. 

Mundo mundo vasto mundo 

mais vasto é o meu coração. 
Carlos Drummond de Andrade. "Obra completa". Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 53. 

Esses poemas têm em comum o fato de 
a) descreverem aspectos físicos dos próprios autores. 
b) refletirem um sentimento pessimista. 
c) terem a doença como tema. 
d) narrarem a vida dos autores desde o nascimento. 
e) defenderem crenças religiosas.  
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4.  

 
Disponível em: www.portaldapropaganda.com.br. Acesso em: 1 mar. 2012. (Foto: Reprodução/Enem) 

A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. 

Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a 
a) assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. 
b) evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. 
c) aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. 
d) abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis. 
e) consumir produtos de modo responsável e ecológico. 

5. Anfíbio com formato de cobra é descoberto no Rio Madeira (RO) 
Animal raro foi encontrado por biólogos em canteiro de obras de usina. Exemplares estão no Museu 

Emilio Goeldi, no Pará. 
O trabalho de um grupo de biólogos no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, no Rio 

Madeira, em Porto Velho, resultou na descoberta de um anfíbio de formato parecido com uma cobra. 

Atretochoana eiselti é o nome científico do animal raro descoberto em Rondônia. Até então, só havia 

registro do anfíbio no Museu de História Natural de Viena e na Universidade de Brasília. Nenhum deles 

 ocorreu em dezembro do 

ano passado, mas apenas agora foi divulgada. 
XIMENES, M. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 1 ago. 2012. 

A notícia é um gênero textual em que predomina a função referencial da linguagem. No texto, essa 

predominância evidencia-se pelo(a) 
a) recorrência de verbos no presente para convencer o leitor. 
b) uso da impessoalidade para assegurar a objetividade da informação. 
c) questionamento do código linguístico na construção da notícia. 
d) utilização de expressões úteis que mantêm aberto o canal de comunicação com o leitor. 
e) emprego dos sinais de pontuação para expressar as emoções do autor. 
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6.  

 
O mercado publicitário tem implementado, sobretudo após o advento da informática, práticas de 

linguagem bastante inovadoras. O texto se utiliza de duas modalidades de formas linguísticas, mais 

especificamente de uma linguagem verbal e outra não verbal. Logo, considerando que o público-alvo 

da campanha tenha o conhecimento de mundo necessário para a compreensão do texto publicitário, 

conclui-se que seu objetivo basilar é 
a) provocar um questionamento sobre a necessidade de uma dieta mais saudável. 
b) fazer, indiretamente, a propaganda de um filme em cartaz nos cinemas. 
c) combater o consumo desenfreado de alimentos com teor calórico muito alto. 
d) influenciar a conduta do leitor através de um apelo visual e da intertextualidade. 
e) democratizar o consumo de legumes entre a as classes sociais mais carentes. 

7.  

 
A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. No texto, o uso das palavras 

da língua portuguesa tem como objetivo:  
a) marcar a classe social das personagens. 
b) apresentar usos linguísticos de diferentes regiões. 
c) enfatizar a relação familiar entre as personagens. 
d) sinalizar a influência do padrão formal nas escolhas vocabulares. 
e) demonstrar a coloquialidade na fala de uma das personagens. 
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8. Leia estes textos.  

 
TEXTO II  

Sonho Impossível  
Sonhar  
Mais um sonho impossível  
Lutar  
Quando é fácil ceder  
Vencer o inimigo invencível  
Negar quando a regra é vender  
Sofrer a tortura implacável  
Romper a incabível prisão  
Voar num limite improvável  
Tocar o inacessível chão  
É minha lei, é minha questão  
Virar esse mundo 
 Cravar esse chão  
Não me importa saber  
Se é terrível demais  
Quantas guerras terei que vencer  
Por um pouco de paz  
E amanhã se esse chão que eu beijei  
For meu leito e perdão  
Vou saber que valeu delirar  
E morrer de paixão  
E assim, seja lá como for  
Vai ter fim a infinita aflição  
E o mundo vai ver uma flor  
Brotar do impossível chão.  

J. Darione  M. Leigh  Versão de Chico Buarque de Hollanda e Ruy Guerra, 1972. 

A tirinha e a canção apresentam uma reflexão sobre o futuro da humanidade. É correto concluir que 

os dois textos  
a) afirmam que o homem é capaz de alcançar a paz. 
b) concordam que o desarmamento é inatingível. 
c) julgam que o sonho é um desafio invencível. 
d) têm visões diferentes sobre um possível mundo melhor. 
e) transmitem uma mensagem de otimismo sobre a paz. 
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9.  

 
Frase do rodapé: Tomara, mas tomara mesmo que nos próximos aniversários o paulistano comemore 

uma cidade nova de verdade 

A publicidade acima foi divulgada no site da agência FAMIGLIA no dia 24 de janeiro de 2007, véspera 

do aniversário de São Paulo, no p

foto, em letras bem pequenas, está escrito: Tomara, mas tomara mesmo, que nos próximos aniversários 

o paulistano comemore uma cidade nova de verdade.  

Considerando os sentidos produzidos por esse anúncio, é correto afirmar:  
a) As duas perguntas e as duas respostas que configuram o texto do outdoor na publicidade acima 

pressupõem que os paulistanos estão discutindo o número de outdoors e também o abandono 

de muitos dos moradores da cidade.  
b) O texto escrito em letras pequenas tem a função de exortar os paulistanos a refletir sobre as 

próximas eleições e sobre como fazer para que seja estabelecido um conjunto de prioridades 

socialmente relevantes para toda a sociedade.  
c) A publicidade pretende levar os leitores a perceber que as prioridades estabelecidas pela gestão 

municipal da cidade não permitem que os paulistanos enxerguem os verdadeiros problemas que 

estão nas ruas de São Paulo.  
d) A publicidade, composta de texto verbal e imagem, tem como objetivo principal encampar o 

prioridades para a cidade. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1.  b  

Não houve ironia, pessimismo ou pessoalidade. A autora, de maneira peculiar, explica o que é o lirismo. 

2. e  

A biografia de Machado de Assis é apresentada de maneira cronológica e está marcada pela objetividade, 

evidenciando assim que ali existem informações sobre a vida do escritor, não impressões pessoais do 

enunciador sobre elas.  

3. b  

Tanto no poema de Drummond quanto no poema de Bandeira podemos perceber certo 

descontentamento e desencanto em relação ao mundo. Ambos têm como característica o pessimismo, 

o isolamento, o individualismo e a reflexão existencial, elementos evidenciados em seu conteúdo 

temático. 

4. e 

O uso de sacolas retornáveis contribui para a diminuição de lixos que possuem tempo de decomposição 

muito longo e que muitas vezes são descartados a esmo, sem devido cuidado.  

5. b  

O texto é uma notícia, logo a objetividade para a transmissão da informação faz parte da função 

referencial da língua.  

6. d  

A propaganda do hortifrúti tem como objetivo mudar o comportamento do expectador para que ele 

passe a consumir os produtos ofertados.  

7. b  

O meme reforça a ocorrência de registros regionais particulares da língua portuguesa no Brasil. 

8. d  

Mafalda apresenta uma visão pessimista sobre a questão do desarmamento no mundo, já que o avião 

feito do jornal em que a notícia é veiculada cai ao chão. No poema, o eu-lírico acredita que, apesar de 

todas as dificuldades, o futuro será melhor.  

9. c 

A segunda frase do outdoor termina com uma pergunta que configura implicitamente uma proposta: dar 

prioridade ao que é importante tirar das ruas. A imagem do sem teto aponta para essa prioridade, 

expressa também na frase optativa inserida em letras pequenas na base da foto a reivindicar uma ação 

concreta da gestão municipal para solucionar o problema dos moradores de rua. 
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Quí. 
 

Professor: Xandão 

Monitor:  João Castro 
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Funções orgânicas: hidrocarbonetos 
25 
set 

 

RESUMO   
 

Radicais, Ramificações ou Ramos 
Radicais livres, são agrupamentos orgânicos que possuem elétrons livres ou elétrons de valência. 

A maioria dos radicais livres é resultado de uma cisão homolítica de hidrocarbonetos, que são compostos  

formados somente por átomos de carbono e hidrogênio. Essa cisão homolítica é um rompimento de uma 

ligação covalente (geralmente entre um carbono e um hidrogênio), em que cada um desses átomos fica com 

um dos elétrons que antes estava sendo compartilhado na ligação. Exemplo: 

 
Esses radicais livres são bastante instáveis, ou seja, permanecem pouco tempo em estado de radiais, pois os 

elétrons agrupam-se em pares e reagem rapidamente com qualquer molécula que esteja na proximidade. 

Quando dois radicais orgânicos ligam-se, forma-se uma cadeia carbônica. Se o radical se ligar a um carbono 

que não seja primário (que esteja ligado a dois carbonos ou mais), formam-se as chamadas cadeias 

ramificadas. 

 

(H3C~), ligue-se a outro radical igual a ele. Será formada, então, uma cadeia carbônica normal, não 

ramificada. 

H3C~ + ~CH3 → CH3  CH3 

 

Porém, se esse mesmo radical(H3C~ ) ligar-se a algum radical em que a valência livre está em um carbono 

secundário ou terciário, haverá a formação de uma cadeia carbônica ramificada, como no exemplo a seguir : 

 
A nomenclatura dos radicais orgânicos saturados, ou seja, daqueles que possuem somente ligações simples  

entre carbonos segue a seguinte regra: 

 
Prefixo que indica a quantidade de carbonos  + sufixo -il ou ila 

(Prefixo: 1C-Met; 2C-Et; 3C-Prop; 4C-But; 5C-Pent; 6C-Hex...) 

 

Segue abaixo uma tabela com os principais radicais orgânicos utilizados: 
.  
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Cadeia principal 
A cadeia principal deve ser aquela que: 

a) Tiver a maior quantidade de carbonos em sequência, O que fica de fora de cadeia principal deve ser 

considerado radical. 

Ex: A cadeia principal, nesse caso, é a que possui os seis átomos de carbono: 

 
Caso haja mais de uma possibilidade, deve-se escolher a que apresentar maior quantidade de ramificações. 

No exemplo abaixo, temos duas escolhas de cadeias principais que com 6 átomos de carbono:  

 
A primeira possibilidade é a correta pois possui duas ramificações(etil e metil), enquanto a segunda 

possibilidade possui apenas uma ramificação(isopropil ou secpropil). 

Os outros critérios para a escolha da cadeia principal são: 

b) Deve possuir o grupo funiconal 
c) Deve possuir as insaturações(ligações duplas, triplas, duas duplas...), se tiver. 

  

Depois de escolhida a cadeia principal, você dever numerar os carbonos. Deve começar pelo carbono da 

extremidade mais próximo do grupo funcional(no caso de hidrocarbonetos, mais próximo da instauração 

ou da ramificação). A seguir, temos uma cetona, que é caracterizada pela presença do grupo funcional 

carbonila (C = O) entre carbonos. São mostradas duas possibilidades de numeração da cadeia principal. Veja:  

 
A opção da esquerda é a correta porque começou pelo carbono mais próximo à carbonila. Se a cadeia 

apresentar também insaturações e/ou ramificações, a ordem de prioridade para começar a numerar será 

dada pelo seguinte: 

Começar pelo carbono mais próximo ao grupo funcional > à instauração > à ramificação  

A seguir, temos um exemplo de hidrocarboneto formado somente por carbonos e hidrogênios. O grupo 

funcional não interfere na numeração da cadeia, mas temos uma insaturação e uma ramificação: 
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A possibilidade da direita é a correta, pois começou a partir do carbono da extremidade mais próximo à 

insaturação, e não à ramificação. 

 

Alcanos 
Os alcanos são considerados hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturada de fórmula geral: 

 

CnH2n+2 

Exemplo: 

a) CH4  → C1H(2.1)+2 → CH4 

b) H3C  CH3  → C2H(2.2)+2 → C2H6 

c) H3C  CH2  CH3 → C3H(2.3)+2 → C3H8 

 

Nomenclatura 

A nomenclatura dos alcanos é denominada com o uso do prefixo correspondente ao número de átomos de 

carbono, seguindo do sufixo ano, que representa as ligações simples entre os átomos de carbono. 

Exemplo: 

a) CH4 → Met(1 carbono) + an(somente lig. simples) + o(hidrocarboneto) = Metano 

b) CH3  CH3 → Et(2 carbonos) + an(somente lig. simples) + o(hidrocarboneto) = Etano 

c) CH3  CH2  CH3 → Prop(3 carbonos) + an(somente lig. simples) + o(hidrocarboneto) = Propano 

 

Alcenos 

Alcenos (alquenos, olefinas) são todos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturada, podendo assim 

apresentar uma dupla-ligação entre átomos de carbono, de fórmula geral:  
 

CnH2n 

Exemplo: 

a) H2C = CH2  → C2H(2.2) → C2H4 

b) H2C = CH  CH3 → C3H(2.3) →  C3H6 

 

Nomenclatura 
Analogamente aos alcanos, na nomenclatura dos alcenos, damos o prefixo correspondente ao número de 

átomos de carbono, seguido do sufixo eno, que apresenta presença de uma dupla-ligação entre os átomos 

de carbono.  

Exemplo: 

H2C = CH2  → Et(2 carbonos) + en(uma lig. dupla) + o(hidrocarboneto) = Eteno 

 

Alcenos podem ter mais de 3 átomos de carbono na cadeia, quando ocorrer essa situação deve ser indicado 

na posição da dupla, por números, devem-se numerar a cadeia principal da extremidade mais perto da dupla, 

separando sempre o número de palavras por meio de hífen. 

a) H2C = CH  CH3 →1(dupla entre o carbono 1 e 2) + Prop(3 carbonos) + en(uma lig. dupla) + 

o(hidrocarboneto) = Prop-1-eno ou Propeno (não é necessário colocar o número 1) 

b) H2C  CH2 = CH2  CH3 →2(dupla entre o carbono 2 e 3) + But(4 carbonos) + en(uma lig. dupla) + 

o(hidrocarboneto) = But-2-eno 

c) H2C  CH2  CH2  CH = CH  CH2  CH3 →3(dupla entre o carbono 3 e 4) + Hept(7 carbonos) + en(uma 

lig. dupla) + o(hidrocarboneto) = Hept-3-eno 

 

Alcadienos 
Alcadienos (dienos) são hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturados e portadores de duas duplas -ligações, 

fórmula geral:  

 

CnH2n-2 

Exemplo: 

a) H2C = C = CH2 → C3H(2.3)-2  → C3H4 

 

Nomenclatura 

Os alcadienos seguem a regra dos outros hidrocarbonetos e o sufixo dieno, irá indicar a presença das duas 

duplas ligações. 
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a) H2C  CH2 = C = CH3 →1,2(duplas entre os carbonos 1 e 2 , 2 e 3) + But(4 carbonos) + dien(duas lig. dupla) 

+ o(hidrocarboneto) = But-1,2-dieno 

 

b) H2C  CH = CH  CH = CH  CH2  CH3 →2,4(duplas entre os carbonos 2 e 3 , 4 e 5) + Hept(7 carbonos) + 

dien(duas lig. dupla) + o(hidrocarboneto) = Hept-2,4-dieno 

 

Alcinos 
Alcinos (alquinos) são todos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturada, composto por uma tripla -

ligação entre 2 átomos de carbono, fórmula geral:  
 

CnH2n-2 

 

Exemplo: 

a) HC ≡ CH  → C2H(2.2)-2 → C2H2 

b) HC ≡ C  CH3 → C3H(2.3)-2 → C3H4 

 

Nomenclatura 

Os alcinos permanecem com a mesma regra de nomenclatura dos alcenos. O prefixo correspondente ao 

número de átomos de carbono, seguindo de sufixo ino, que irá indicar a presença da tripla-ligação. 

a) HC ≡ CH  CH3 → 1(tripla entre o carbono 1 e 2) + Prop(3 carbonos) + in(uma lig. tripla) + 

o(hidrocarboneto) = Prop-1-ino ou Propino (não é necessário colocar o número 1) 

b) H3C  C ≡ C  CH3 → 2(tripla entre o carbono 2 e 3) + But(4 carbonos) + in(uma lig. tripla) + 

o(hidrocarboneto) = But-2-ino 

c) H2C  CH2  CH2  CH ≡ CH  CH2  CH3 → 3(tripla entre o carbono 3 e 4) + Hept(7 carbonos) + in(uma lig. 

tripla) + o(hidrocarboneto) = Hept-3-ino 

 

Obs.: Alcadiinos seguem o mesmo padrão dos alcadienos, porém ao invés de duas ligações duplas, serão 

duas ligações triplas que farão parte do hidrocarboneto. 

 

Exemplo: 

H3C  C ≡ C  C ≡ C  CH2  CH3 → 2,4(tripla entre o carbono 2 e 3 , 4 e 5) + Hept(7 carbonos) + diin(duas lig. 

triplas) + o(hidrocarboneto) = Hept-2,4-diino 

 

Os hidrocarbonetos de cadeia fechada ou cíclica são compostos constituídos por carbono e hidrogênio, que 

têm no mínimo 3 carbonos na cadeia principal. Eles se dividem em aromáticos e não aromáticos (alicíclicos).  

 

Alicíclicos 

São compostos que não possuem anel benzênico e variam muito quanto ao número de carbonos de sua 

cadeia. Os principais são os ciclanos ou cicloalcanos e os ciclenos ou cicloalcenos.  

Sua nomenclatura segue o mesmo padrão dos hidrocarbonetos acíclicos:  

Posição dos radicais (caso existam) + Prefixo 

+ Infixo ou indicativo de ligação (ligação simples, dupla, tripla...) + O (terminação de hidrocarbonetos) 

a) Prefixos: 

3c → cicloprop 

4c → ciclobut 

5c → cicloent 

6c → ciclohex 

7c → ciclohept 

8c → ciclooct 

9c → ciclonon 

10c → ciclodec 

b) Infixo ou indicativo de ligações: 

Apenas ligações simples → an 

1 ligação dupla → en 
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Ciclanos 
Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, saturada, e de fórmula geral:  

CnH2n 

Exemplo: 

 

a)                 ou → C3H(2.3) →  C3H6 

 

 

 

 

 

b)   

     ou → C4H(2.4) →  C4H8 

 

 

 

c)  

ou   → C5H(2.5) →  C5H10 

 

 

 

 

 

Nomenclatura 

ciclo

correspondente ao número de átomos de carbono), mais o sufixo ano, que representa as ligações simples  

entre os átomos de carbono. 

Exemplo: 

 

a) C3H6 → Cicloprop (3 carbonos) + an (somente ligações simples) + o (hidrocarboneto) = Ciclopropano 

b) C4H8 → Ciclobut (4 carbonos) + an (somente ligações simples) + o (hidrocarboneto) = Etano 

c) C5H10 → Ciclopent (5 carbonos) + an (somente ligações simples) + o (hidrocarboneto) = Propano 

 

Obs.: Ciclanos ramificados não possuem fórmula molecular CnH2n, eles variam quanto a isso. Eles vão ser 

nomeados conforme o seguinte padrão de nomenclatura: 

a) 1 ramificação → coloca-se o radical antes do nome da cadeia principal alicíclica. 

Exemplo: 

 

 

b) mais de 1 ramificação → a numeração do carbono se inicia por aquele que possuir a ramificação mais 

simples, e o sentido que se segue a partir de então deve buscar os menores números para as demais 

ramificações (pela regra dos menores números). 

Exemplo: 

metilciclopropano 

 

1,2,5-trimetil-ciclohexeno 

 

1 

2 5 
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Ciclenos 

Ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e insaturada, que apresentam uma dupla -ligação (entre 

átomos de carbono) na cadeia, de fórmula geral:  

CnH2n-2 

 

Exemplo: 

 

a) ou   → C3H(2.3)-2 →  C3H4 

 

 

 

 

 

b)  

 

         ou → C6H(2.6)-2 →  C6H10 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura 

Assim como a dos ciclanos, a nomenclatura dos ciclenos ciclo

seguido do radical correspondente ao número de átomos de carbono), mais o sufixo  eno, que representa  

uma dupla-ligação entre os átomos de carbono.  

Exemplo: 

a) C3H4 → Cicloprop (3 carbonos) + en (uma ligação dupla) + o (hidrocarboneto) = Ciclopropeno 

b) C5H8 → Ciclopent (5 carbonos) + en (uma ligação dupla) + o (hidrocarboneto) = Ciclopenteno 

 

Obs.: Nos ciclenos, a insaturação vai determinar o carbono 1. Assim, a posição dos radicais ou ramificações 

nos ciclenos ramificados vai derivar da posição da insaturação. O sentido que se segue a partir de então 

também deve buscar os menores números para as demais ramificações (pela regra dos menores números).  

Exemplos: 

Aromáticos 

São compostos que possuem sempre cadeias cíclicas de 6 carbonos e anel benzênico. O a nel ou núcleo 

benzênico se deve ao fenômeno da ressonância que esses compostos sofrem.  

Vamos entender o que é a ressonância a partir do hidrocarboneto aromático mais simples  que existe: o 

benzeno, de fórmula C6H6  

Esse composto se constitui de 6 carbonos, entre os quais se intercalam 3 ligações simples com 3 ligações 

duplas. 

sem que a posição dos átomos e o composto se alterem. Falando de outra forma, as ligações pi da substância  

se deslocalizam, ou seja, seus elétrons vagam pelo composto na forma de nuvens eletrônicas. Olhe:  
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Os demais consideram-se derivados do benzeno, e sofrem o mesmo processo, da mesma maneira.  

Além deste, os mais principais compostos aromáticos são: 

Naftaleno: tem fórmula molecular C10H8 e é composto de 2 anéis aromáticos condensados. Seu nome vulgar  

ou comercial é naftalina. 

 
Antraceno: tem fórmula molecular C14H10 e é composto de 3 anéis aromáticos condensados. 

 
Fenantreno: tem fórmula molecular C14H10 (é isômero do naftaleno, já que possui mesma fórmula molecular  

e estrutura diferente, mas isso será estudado futuramente) e é composto de 3 anéis aromáticos condensados.  

 
Tolueno: tem fórmula molecular C7H8, é composto de apenas um anel aromático e um radical metil. Por isso, 

chamamo-lo, também, de metilbenzeno, conforme a nomenclatura da IUPAC. 

 
Nomenclatura 

Esses compostos fogem um pouco ao padrão dos demais hidrocarbonetos, nesse aspecto, já que não 

.  

Sendo assim, devemos gravar os nomes dos aromáticos principais já citados e usá -los como radicais.  

Já as ramificações dessas substâncias, que obviamente variam, seguem o seguinte padrão de nomenclatura:  

 

a) mais de 1 ramificação → a numeração do carbono se inicia por aquele que possuir a ramificação mais 

simples, e o sentido que se segue a partir de então deve buscar os menores números para as demais 

ramificações (pela regra dos menores números). 

 

Obs.: Como sempre, as ramificações devem ser posicionadas no nome do composto conforme a ordem 

alfabética (exemplo: butil precede etil, que precede metil, que precede pentil, que precede propil, etc). 

Exemplos: 

 

 

1 

2 3 

4 
5 

6 

2-etil-1-metil-4-propilbenzeno 

 

2-etil-1,4-dimetil-5-propilbenzeno 

ou 

2-etil-1-metil-5-propiltolueno 
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b) 2 ramificações → se as ramificações  sejam elas iguais ou diferentes  estiverem ocupando os carbonos 

1 e 2, usa- orto o 1,3, usa- meta

m 1,4, usa- para p  

Exemplos:  

 

 

 

 

 

 

Obs.: xileno. Sendo assim, os exemplos  

anteriores podem ter os respectivos nomes: o-xileno, m-xileno e p-xileno. 

Obs.2: As ramificações não necessariamente devem ser metil, nem mesmo apenas iguais, para podermos 

utilizar  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. O composto representado pela fórmula estrutural, abaixo, pertence à função orgânica dos ácidos 

carboxílicos e apresenta alguns substituintes orgânicos, que correspondem a uma ramificação como 

parte de uma cadeia carbônica principal, mas, ao serem mostrados isoladamente, como estruturas que 

apresentam valência livre, são denominados radicais.  
Texto adaptado de: Fonseca, Martha Reis Marques da, Química: química orgânica, pág 33, FTD, 2007. 

 
O nome dos substituintes orgânicos ligados respectivamente aos carbonos de número 4,  5  e 8  da 

cadeia principal, são:  

a) etil, toluil e n-propil.    

b) butil, benzil e isobutil.    

c) metil, benzil e propil.    

d) isopropil, fenil e etil.    

e) butil, etil e isopropil.    

2. A estrutura correta para um hidrocarboneto alifático saturado que tem fórmula molecular 11 22C H  e 

que apresenta grupamentos etila e isopropila em sua estrutura é: 

a)  

c)  e)  

b)  
d)  

 

1,2-dimetilbenzeno 

ou 

orto-dimetilbenzeno 

ou 

o-dimetilbenzeno 

 

1 

2 

1,3-dimetilbenzeno 

ou 

meta-dimetilbenzeno 

ou 

m-dimetilbenzeno 

 

1,4-dimetilbenzeno 

ou 

para-dimetilbenzeno 

ou 

p-dimetilbenzeno 

 

1 

4 
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3. A partir das quantidades de água e gás carbônico produzidas numa reação de combustão completa de 

um hidrocarboneto (CxHy), ilustrada na equação não-balanceada a seguir, podemos chegar à fórmula  

molecular do reagente orgânico consumido. 

CxHy + O2 →  CO2 + H2O 

A combustão completa de 1,0 mol de um hidrocarboneto produziu 72 g de água e 89,6 L de gás 

carbônico, medidos nas condições normais de temperatura e pressão(CNTP).  

Esse hidrocarboneto pode ser classificado como:  

a) alcino    

b) ciclano    

c) alcano    

d) alcadieno    

4. o do metano substituídos pelos 

 

a) C12H16O2.  

b) C11H16O.  

c) C12H18O.  

d) C11H14O2.  

e) C11H14O 

5. O gás de cozinha é uma mistura em que predomina o hidrocarboneto CH 3CH2CH2CH3. O nome deste 

alcano é:  

a) isobutano.    

b) isopropano.    

c) butano.     

d) dimetiletano.   

e) metilpropano.    

6. Analise os nomes dos compostos de acordo com a IUPAC: 

 
a) 2-metil-3-etil-but-1-eno; 2-etil-pent-1-eno; 2-metil-pent-2-eno  

b) 2,3-dimetil-pent-1-eno; 3-metil-hexano; 2-metil-pentano  

c) 2-etil-3-metil-but-3-eno; 2-metil-hex-3-eno; 4-metil-pent-2-eno  

d) 2-metil-3-etil-buteno; 2-etil-pent-2-eno; 2-metil-pent-3-eno 

e) 2, 3-dimetil-pent-1-eno; 2-etil-pent-1-eno; 4-metil-pent-2-eno 

7. A fórmula molecular do composto nona-3,5-dieno é: 

a) C19H26  

b) C19H38  

c) C9H18  

d) C9H16  

e) C9H12 
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8. Os compostos representados pelas estruturas abaixo são corantes bastante conhecidos. De acordo 

com as estruturas, analise as afirmações a seguir. 

 
a) O índigo apresenta quatro anéis aromáticos. 

b) Na molécula do índigo, os anéis aromáticos estão conjugados entre si. O mesmo não ocorre no 

caso da brasilina. 

c) Os carbonos presentes na molécula do índigo possuem hibridização sp .  

d) existem ao todo 4 ligaçõe  

e) Todos os carbonos presentes na molécula da brasilina possuem hibridização sp 3 .  

9. 
mal causado pelo cigarro é o alcatrão, que corresponde a uma mistura de substâncias aromáticas, 

entre elas o benzeno, naftaleno e antraceno. As fórmulas moleculares dos três hidrocarbonetos citados 

são, respectivamente:  

 
a) C6H12, C12H12, C18H20  

b) C6H12, C12H10, C18H18  

c) C6H6, C10H10, C14H14  

d) C6H6, C10H8, C14H10 

e) C6H12, C10H8, C14H10 

10. Os nomes corretos para os compostos são: 

 
a) 1-metilcicloexeno-2; isopropilciclopropano; 1-metil-ciclohexa-2,5-dieno.  

b) 3-metilcicloexeno-1; isopropilciclopropano; 3-metil-ciclohexa-1,4-dieno.  

c) 1-metilcicloexeno-2; n-propilciclopropano; 1-etilciclohexa-2,5-dieno  

d) 3-metilcicloexeno-1; isopropilciclopropano; 3-etil-ciclohexa-2,5-dieno.  

e) 3-metil-1-cicloexeno; isopropilciclopropano; 1-metil-2,5-ciclohexadieno. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 
1. d 

   
2.  c 

A estrutura correta para um hidrocarboneto alifático saturado (ligações simples) que tem fórmula  

molecular 11 22C H  e que apresenta grupamentos etila 2 3( CH CH )− −  e isopropila 3 3( CH(CH ) CH )− −  em 

sua estrutura é: 

 
 

3. b 

Calculo do nº de mols de água  

nº = m / mol  

nº = 72g / 18  

nº = 4 ====> mols de água  

 

Calculo do nº de mols de CO2  

1mol = 22,4 ( em CNTP)  

x = 89,6  

x = 4 ====> mols de CO2  

 

Colocamos os valores achados na reação  

 

CxHy + O2 -------> 4 CO2 + 4 H2O  

 

Pelo princípio de lavosier chegamos a fórmula do Hidrocarboneto :  

C4H8 ===> fórmula pedida  

pela sua fórmula molecular vemos que ele é um alceno ou um Cicloalcano  

4. c 

5. c 

CH3CH2CH2CH3 - BUTANO 
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6. e 

I - 2, 3-dimetil-pent-1-eno 

II - 2-etil-pent-1-eno 

III - 4-metil-pent-2-eno 

7. d 

C9H16 

8. b 

A dupla entre os carbonos vizinhos ao nitrogênio mantém a característica aromática do índigo, fazendo 

com que tenham ligações alternadas. 

9. d 

 
10. b 

Quando se tem uma ligação dupla num hidrocarboneto, o carbono 1 sempre será o carbono da dupla, 

seguindo pelo sentido de menores sequencias de números pra próxima dupla ou pra um possível radical. 
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Quí. 
 

Professor: Xandão 

Monitor:  João Castro 
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RESUMO   
 

 
O que é química orgânica?  
A química orgânica é o ramo da química responsável pelo estudo dos compostos que têm o elemento 

Carbono presente em sua estrutura. 

Os compostos orgânicos estão presentes em todos os organismos vivos, o que faz sua importância ser maior 

ainda. 

Com o passar do tempo e com a evolução dos estudos em química orgânica, compostos deste tipo estão 

cada vez mais presentes no nosso cotidiano, sejam eles roupas, alimentos, plásticos, combustíveis, etc.  

Além do carbono, os elementos químicos hidrogênio, oxigênio e nitrogênio também são muito presentes 

em compostos orgânicos. 

 

Algumas características importantes desses compostos são: 

• Fazem predominantemente ligações covalente; 

• Compostos orgânicos formados somente por carbono e hidrogênio são apolares. Quando, na molécula 

de um composto orgânico, houver um outro elemento químico além de carbono e hidrogênio, suas 

moléculas passarão a apresentar uma certa polaridade; 

• O carbono é um capaz de se ligar a outros carbonos, formando longas cadeias carbônicas; 

• O carbono é um elemento tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. O hidrogênio é monovalente, o oxigênio 

é bivalente e o nitrogênio é trivalente; 

• Dentre as 4 ligações que podem ser feitas pelo carbono, pode-se ter a presença de ligações duplas e/ou 

triplas.  

 

PSIU!! 

Existem compostos com carbono que não são compostos orgânicos, são eles: Os Carbonatos, os Cianetos, 

o CO e o CO2. 

Exemplo: 

 
 

Classificação do carbono 
Em uma cadeia carbônica, o carbono pode ser classificado de acordo com o número de outros átomos de 

carbono a ele ligados. 
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PSIU!! 

Carbonos assimétricos ou quirais são aqueles que possuem 4 ligações sigma realizadas com 4 ligantes 

diferentes. 

C* = Carbono quiral 

 
PSIU!! 

Uma outra forma de classificar o carbono é quanto aos tipos de ligações por ele feitas, observe: 

Carbono saturado: quando apresenta quatro ligações simples.  Essas   ligações são denominadas sigma (σ). 

Carbono insaturado: quando apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla. Essas ligações possuem uma 

 

 

Hibridização  
Para realizar quatro ligações do tipo sigma, o carbono deveria apresentar quatro orbitais incompletos, esses 

orbitais seriam os responsáveis por realizar as ligações sigma. Mas quando paramos para observar os orbitais 

do carbono, vemos que isso não é possível. 

 
Afim de conseguir adquirir os seus 4 orbitais incompletos para realização das suas 4 ligações sigma, o carbono 

sofre um processo chamado de hibridização, é assim adquire seus 4 orbitais incompletos, o q o torna um 

elemento tetravalente. 

 
A partir da hibridização, podemos classificar o carbono como tendo hibridização dos tipos sp, sp2 ou sp3. 

 

Forma de representação 
Existem diferentes formas(fórmulas) de representação para moléculas orgânicas, dentre elas estão: 

Tipos de representação Representações do butano 

Fórmula molecular C4H10 
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Fórmula estrutural plana 

 

Fórmula estrutural condensada CH3CH2CH2CH3 

Fórmula em bastão 

 

 
As cadeias carbônicas se diferenciam umas das outras em diversos aspectos estruturais, e compostos 

orgânicos com formas diferentes acabam tendo propriedades diferentes também. Isso confere a essas 

especificidades um grau de importância enorme, motivo pelo qual optou-se por dar nomes, isto é, 

classificações a elas.  

 

1ª) Cadeia acíclica, aberta ou alifática 

 ligam um ao outro. Desta classificação maior, surgem outras 

menores: 

 

a) Quanto às ramificações: 

 

Normal, reta ou linear: não possui ramificações, ou seja, existem apenas 2 extremidades formadas por 

carbono na cadeia. Só possui carbonos primários (ligados a 1 outro carbono) e secundários (ligados a 2 outros 

carbonos). 

Exemplo: 

(1ª extremidade) H3C  C  CH3 (2ª extremidade) 

 

 

Ramificada: possui ramificações, ou seja, existem mais de 2 extremidades formadas por carbono na cadeia. 

Possui também carbonos terciários (ligados a 3 outros carbonos) e/ou quaternários (ligados a 4 outros 

carbonos). 

Exemplo:  

                              (2ª extremidade) 

 

 

(1ª extremidade) H3C  C  CH3 (3ª extremidade) 

 

Obs: Se uma extremidade contém apenas, ela não é considerada ramificação. 

Exemplo: 

                              (3ª extremidade)  

 

 

(1ª extremidade) H3C  C  CH3 (2ª extremidade) 

 

 

b) Quanto à natureza dos átomos em cadeia: 

 

Homogênea: não possui heteroátomos. Ou seja, contém apenas carbono entre carbonos. 

Exemplo:  

 

H3C  C  CH3           H3C  C  CH3 

 

 

Obs: HETEROÁTOMOS são átomos diferentes do carbono situados entre dois carbonos em um composto 

orgânico. Os mais frequentes são O, N, S e P. 

 

CH3 –
 

NH2 –
 

H2 

H 

H 

→ contém apenas N e H → diferentes de C → não é ramificação → a cadeia é normal. 

 

H2 H2 

=
 O 
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Heterogênea: possui heteroátomos. Não contém apenas carbono entre carbonos. 

Exemplos: 

H3C  O  CH3           H3C  N  C  CH3 

 

c) Quanto ao tipo de ligação entre carbonos: 

 

Saturada: Possui apenas ligações simples entre carbonos; apenas ligações sigma (σ). 

Exemplos: 

H3C  C  CH3             H3C  C  C  

 

 

Insaturada: Possui pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos; pelo menos uma 

 

Exemplos: 

H2C = CH2             H3C  C ≡ CH 

 

Obs: Cada ligação dupla e/ou tripla, chamamos de instauração; 

Obs2: Uma ligação simples é sempre uma ligação sigma (σ); 

Obs3: Uma ligação dupla tem uma ligação sigma (σ) e uma pi ( ); 

Obs4: Uma ligação tripla tem uma ligação sigma (σ) e duas pi ( ). 

 

2ª) Cadeia cíclica ou fechada 

só há extremidades se a 

cadeia for ramificada. Uma cadeia cíclica normal não possui extremidades. Desta classificação, também 

surgem outras: 

 

a) Quanto à presença de núcleo benzênico 

 

Alicíclica ou não aromática: Não possui anel ou núcleo do benzeno. 

Exemplos:  

 

Obs: Núcleo ou anel benzênico é um círculo desenhado dentro da cadeia carbônica hexagonal para 

representar um fenômeno que ocorre em compostos aromáticos: a RESSONÂNCIA. 

Na verdade, a característica de um composto aromático é ter uma cadeia fechada com seis carbonos, entre 

os quais 3 ligações simples se intercalam com 3 ligações duplas. Com isso, os elétrons que compõem as 

outra forma, as ligações da substância se deslocalizam, ou seja, seus elétrons vagam pelo composto na forma 

de nuvens eletrônicas. Esse fenômeno é a ressonância. Olha como ocorre, no benzeno: 

 

   

→                                   →            → 

 

 

 

 

Aromática: Possui anel ou núcleo benzênico. O composto aromático mais simples é o próprio benzeno. Os 

mais complexos se subdividem ainda mais: 

 

b) Quanto à quantidade de núcleos benzênicos: 

 

Mononuclear: Possui apenas um núcleo ou anel aromático. 

H2 

H H2 

H2 OH 

O 
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Exemplos:   

 

Polinuclear: Possui mais de um núcleo ou anel aromático. 

Exemplos:  

 

c) Quanto à proximidade dos núcleos benzênicos: 

 

Composto de núcleos condensados: Os núcleos ficam adjacentes, lado a lado. 

Exemplos:  

 

 

 

Obs: Repare que, em compostos polinucleados de núcleos condensados, apenas um dos núcleos deve ter 

as 3 ligações duplas representadas, já que cada carbono da cadeia só pode fazer 4 ligações (dizendo melhor, 

nesse caso em que a hibridação do carbono é sp², farão 1 ligação dupla e 2 simples).  

 

Obs2: Cada um dos exemplos ilustrados poderia ter sido representado com anéis benzênicos, em vez das 

ligações duplas, tanto faz. 

 

Compostos de núcleos isolados: Os núcleos não são adjacentes, mas separados por cadeia não aromática, 

ou apenas um trecho. 

Exemplos:  

 

 

3ª) Cadeia mista 

Possui, ao mesmo tempo, ciclos e extremidades livres. 

Exemplos:  

Benzeno Tolueno 
Fenol ou 

hidroxibenzeno 

Naftaleno Antraceno Fenantreno 
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Obs: Como você já deve ter notado, essas classificações coincidem em muitos compostos, como: os 

aromáticos de núcleos isolados têm cadeias mistas; alguns compostos podem ser cíclicos e de cadeia 

heterogênea; entre outros. 

 

Obs2: Quando um composto é, ao mesmo tempo, cíclico e heterogêneo, podemos classificá-lo como 

HETEROCÍCLICO. Já quando é cíclico e homogêneo, chamamo-lo de HOMOCÍCLICO. 

 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Recentemente, os produtores de laranja do Brasil foram surpreendidos com a notícia de que a 

exportação de suco de laranja para os Estados Unidos poderia ser suspensa por causa da contaminação 

pelo agrotóxico carbendazim, representado a seguir. 

 
De acordo com a estrutura, afirma-se que o carbendazim possui:  
a) fórmula molecular C9H11N3O2 e um carbono terciário.    
b) fórmula molecular C9H9N3O2 e sete carbonos secundários.    
c) fórmula molecular C9H13N3O2 e três carbonos primários.    
d) cinco ligações pi e vinte e quatro ligações sigma.    
e) duas ligações pi e dezenove ligações sigma.    

2.  Observe a fórmula 

 
As quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são, respectivamente:  
a) 5, 2 e 2.    
b) 3, 2 e 2.    
c) 3, 3 e 2.    
d) 2, 3 e 4.    
e) 5, 1 e 3.    

3. As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de 

jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química 

orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura: 
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Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário?  
a) Mãos.    
b) Cabeça.    
c) Tórax.    
d) Abdômen.    
e) Pés.    

4. O BHT é um importante antioxidante sintético utilizado na indústria alimentícia. Sobre o BHT é correto 

afirmar que ele apresenta: 

 

 
a) 2 carbonos quaternários.    
b) fórmula molecular C12H21O    
c) 3 carbonos quaternários.    
d) 3 carbonos com hibridação sp2    
e) 5 carbonos terciários.    

5. A exposição excessiva ao sol pode trazer sérios danos à pele humana. Para atenuar tais efeitos nocivos, 

costuma-se utilizar agentes protetores solares, dentre os quais pode-se citar o 2-hidróxi-4-metóxi-

benzofenona, cuja fórmula está representada a seguir: 

 
Sobre esta substância é correto afirmar que:  
a) apresenta fórmula molecular C10H4O3.    
b) apresenta fórmula molecular C10H4O5.    
c) apresenta fórmula molecular C14H12O5   
d) apresenta fórmula molecular C14H12O3    
e) apresenta fórmula molecular C14H1603.    

6.  A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural: 
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Com relação a este composto, é correto afirmar que:  

a) apresenta cadeia carbônica cíclica e saturada.  

b) apresenta cadeia carbônica aromática e homogênea.  

c) apresenta cadeia carbônica mista e heterogênea.  

d) apresenta somente átomos de carbonos primários e secundários.  

e) apresenta fórmula molecular C17H16ONF. 

7. O ácido acetil salicílico de fórmula: um analgésico de diversos nomes comerciais (AAS, Aspirina, 

Buferin e outros), apresenta cadeia carbônica:  

 
a) acíclica, heterogênea, saturada, ramificada  

b) mista, heterogênea, insaturada, aromática  

c) mista, homogênea, saturada, alicíclica  

d) aberta, heterogênea, saturada, aromática  

e) mista, homogênea, insaturada, aromática 

8.  Dentre as opções a seguir: 

 
o composto que apresenta cadeia carbônica saturada, homogênea e somente com carbonos 

secundários, é:  

a) I  

b) II  

c) III  

d) IV  

e) V 

9. A cafeína, um estimulante bastante comum no café, chá, guaraná, etc., tem a seguinte fórmula 

estrutural  

 
Podemos afirmar corretamente que a fórmula molecular da cafeína é:  

a) C5H9N4O2.  

b) C6H9N4O2.  

c) C8H10N4O2.  

d) C6H10N4O2.  

e) C3H9N4O2. 
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10. O ácido adípico, que é a matéria-prima para a produção de náilon apresenta cadeia carbônica:  

 
a) saturada, homogênea e ramificada.  

b) saturada, heterogênea e normal.  

c) insaturada, homogênea e ramificada.  

d) saturada, homogênea e normal.  

e) insaturada, homogênea e normal. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 
1. d 

Cinco ligações pi  ligações pi estão presentes nas insaturações 

e vinte e quatro ligações sigma  

2. e 

 
3. a 

 
4. a 

 
Um carbono ligado a outros quatro carbonos 

5. d 

 
6. c 

apresenta cadeia carbônica mista- parte fechada + parte aberta 

heterogênea → presença de um átomo diferente de carbono e hidrogênio no meio da cadeia 
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7. c 

 
Possui instauração (ligações duplas ou triplas entre carbonos). 

Possui um ciclo ligado a uma cadeia aberta 

Não possui um átomo diferente de carbono e hidrogênio na cadeia 

8. b 

 
9. c 

 
Como cada elemento esta de uma cor diferente fica fácil a contagem de cada para a elaboração da 

fórmula molecular 

10. d 
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RESUMO   
 

 

Vamos, antes de tudo, dar uma olhada nos temas de redação do ENEM que já foram cobrados até agora e 

guardam relação com este eixo? De certa forma, é muito fácil encontrar um pouco de cultura e 

comportamento humano em todas as temáticas da prova. Porém, destacaremos, aqui, as propostas que mais 

se aproximaram do assunto. 
• ENEM 1998: Viver e aprender 

• ENEM 1999: Cidadania e participação social 

• ENEM 2006: O poder de transformação da leitura 

• ENEM 2007: O desafio de se conviver com as diferenças 

• ENEM 2009: O indivíduo frente à ética nacional 

• ENEM 2010: O trabalho na construção da dignidade humana 

• ENEM 2011: Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado 

• ENEM 2012: Movimento imigratório para o Brasil no século XXI 

• ENEM 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira 

• ENEM 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil 

• ENEM 2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil.  

 

Sabe-se que a ideia de cultura e comportamento humano é construída ao longo da história. De fato, o tempo 

e os diferentes contextos são essenciais na formação de determinados hábitos, costumes, modo de agir. Por 

isso, é interessante discutir alguns conceitos e, principalmente, fazer uma análise de como chegamos até 

aqui, criando repertório para diversas temáticas de redação. Vamos juntos? Primeiramente, daremos ênfase 

à cultura contemporânea. 

 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. Mais do que um homem, ́ apenas uma carcaça de homem constituído por meros idola fori; carece 

de um dentro de uma intimidade sua, inexorável e inalienável, de um eu que não se possa revogar. 

Da ́ estar sempre em disponibilidade para fingir ser qualquer coisa. Tem s ́ apetites, cr ̂ que s ́ tem 

direitos e não cr ̂ que tem obrigações: ́ o homem sem nobreza.  
Jos ́ Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas 

 

Em seu "A rebelião das massas", o filósofo espanhol José Ortega y Gasset define, com clareza, o perfil 

do indivíduo que lota as ruas de nossa sociedade atual: o homem-massa. Para ele, o cidadão de hoje 

não passa de alguém que sofre influências, que tem comportamentos determinados por algo externo 

a ele, sem algo próprio. Isso reflete a dificuldade de se estudar, a partir do final do século XIX e, 

principalmente, dos anos 50 em diante, o estudo dos aspectos psicológicos individuais desse homem, 

fruto do surgimento dessa sociedade massificada.  

a) Que aspectos objetivos caracterizam um indivíduo inserido no contexto da sociedade de massa? 

b) Quais são os elementos que, associados, compõem a base desse tipo de sociedade? 

2. Muito se discute acerca das formas de se atingir a felicidade no mundo contemporâneo. Entretanto, 

se nos permitirmos algum grau de generalização, podemos dizer que a civilização ocidental 

contemporânea parece viver uma espécie de mal-estar no mundo - em uma espécie de 

neorromantismo .  

a) Aponte possíveis causas para essa "sensação". 

b) Explique de que forma a mídia ajuda a compor esse quadro. Relacione ao fato de Idealização e 

decepção estarem associadas ao mercado editorial, de livros de autoajuda. 
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3.  

 
Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar 

informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao (à): 
a) gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas. 
b) exploração indiscriminada de outros planetas. 
c) circulação digital excessiva a autorretratos. 
d) vulgarização das descobertas espaciais. 
e) mecanização das atividades humanas. 
 

Essa foi uma questão da prova do ENEM 2014. Após respondê-la, comente o tema que é por ela 

abordado.  

 

Texto para as questões (4) e (5) 

Em seu "A Casa e a Rua", Roberto Damatta diferencia, basicamente, o comportamento do indivíduo de 

maneira privada e no coletivo, afirmando que, na "casa", pode agir, de certa forma, mais cordialmente 

e, na "rua", ambiente da moral, precisa seguir certas regras a fim de equilibrar o convívio com o 

próximo. Com base nisso, responda. 

4. Em que consiste o conceito de homem cordial, desenhado por Sérgio Buarque de Hollanda e revisto 

por Roberto Damatta, e como isso se aplica ao cotidiano do indivíduo atual? 

5. Percebe-se, muitas vezes, na sociedade atual, que o comportamento da "casa" está chegando às "ruas". 

Comente. 

6.  

 
A catarse caracteriza a relação de identificação subjetiva ocorrida entre o público e a obra de arte. 

Comente quais são os estímulos contemporâneos que provocam o reconhecimento catártico. 

7. "Digam o que disserem 

O mal do século é a solidão 

Cada um de nós imerso em sua própria arrogância 

Esperando por um pouco de afeição" 
(Renato Russo) 
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"Qual o sentido da felicidade? 
Será preciso ficar só pra se viver?" 

(Paula Toller) 

 

Dentre vários sentimentos que possuem, originalmente, um caráter negativo, a solidão parece, na 

atualidade, ganhar força como uma vantagem, um benefício para o ser humano. Objetivamente, 

atribui-se a isso uma certa "exigência do mundo capitalista em o indivíduo centrar-se em si mesmo 

para ser bem-sucedido. No que diz respeito ao campo pessoal, no entanto, outras causas poderiam 

ser apontadas. Explicite algumas delas. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1.  

a) A massificação pode ser definida como padronização do comportamento dos indivíduos em que 

todos tendem a ser iguais. 

b) Os elementos que compõe a base da sociedade podem ser vistos como indústria (mercado) e 

propaganda (mídia), sendo caracterizado como um círculo vicioso do consumo. 

2.  

a) Devido aos grandes desenvolvimentos industriais e a quantitativa variedade de influências que 

podemos reconhecer no mundo contemporâneo, a falta de saciedade, ou seja, a necessidade de 

sempre possuir mais bens e consumir mais produtos torna a sociedade desprovida de um bem-estar 

duradouro, tendo prazo de validade. 

b) As grandes mídias contribuem para essa sensação pelo fato de venderem este tipo de comportamento 

social, em contraposição também utilizam dos meios de propagandas para vender livros de autoajuda 

contra este tipo de influência, sendo, de ambas as formas, manipuladora de uma grande massa em 

busca de lucro. 

3. c 

Comentário: A charge faz uma crítica ao fato de a primeira imagem enviada pelo robô ser um autorretrato. 

Evidentemente, é uma critica ao hábito contemporâneo d

relacionar esse hábito ao individualismo e à exposição demasiada em redes sociais. Além disso, muitas 

vezes as pessoas parecem se importar mais em divulgar as fotos, em vez de viver plenamente a situação.  

4. A cordialidade é o comportamento comandado pelo sentimento ou emoção em detrimento da razão. 

Sérgio Buarque de Hollanda relata essa característica não do homem contemporâneo, mas sim do 

homem brasileiro. 

5. Muitas vezes, a sociedade impõe, de certa maneira, uma padronização comportamental dentro de um 

ambiente desinibido e cordial. Como em 1984 de G. Orwell, há uma necessidade de auto 

reconhecimento sobre as atitudes e as noções morais e éticas se tornam igualitárias em ambos os 

ambientes. 

6. A catarse, na filosofia, tem como definição a liberação de algo reprimido, dessa forma, os processos de 

massificação de estímulos e de padronização comportamental podem gerar algumas ações catárticas 

que abrangem um senso crítico social, ou seja, uma visão mais ampla do que se tem como cultura e 

sociedade. 

7. Uma outra influência para este pensamento solitário que abrange a sociedade contemporânea é a rede 

social e a necessidade de apresentar um bem-estar linear a todos os momentos. Sendo assim, não há 

mais uma vulnerabilidade nas pessoas em relação às falhas, desafetos, términos, momentos tristes, entre 

outros, sendo um grande fator para uma falsa reflexão interna sobre a solidão. 
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Instituições sociais 
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set 
 

RESUMO   
 

 

Se há uma coisa que qualquer estudante de sociologia rapidamente aprende e passa a perceber é que todo 

ser humano é profundamente moldado pela sociedade em que vive. Naturalmente, isto não significa que não 

somos livres ou que não fazemos nossas próprias escolhas. Significa apenas que nossa liberdade não é 

absoluta e ilimitada, mas sim situada e contextual. Em suma, nós não somos determinados pela sociedade, 

mas somos radicalmente influenciados por ela. Em sociologia, dá-se o nome técnico de socialização a esse 

processo de integração do indivíduo na vida social, no qual o sujeito é profundamente moldado pelos 

padrões de funcionamento da sua sociedade. 

Naturalmente, o processo de socialização não se dá rapidamente e de imediato, mas gradualmente e por 

etapas. Os principais agentes responsáveis pela socialização são as chamadas instituições sociais, isto é, 

aquelas estruturas e organizações básicas que sustentam e organizam o funcionamento da vida coletiva 

Tradicionalmente, os sociólogos consideram cinco instituições sociais como as mais importantes. São elas a 

família, a língua, a educação, a política e a religião. Tais instituições sociais são consideradas as mais 

relevantes por serem universais, isto é, estão presentes em toda e qualquer cultura, não há registro de 

sociedade humana sem a sua presença. 

A família é a instituição social mais básica e inicial, responsável pela chamada socialização primária, isto é, 

pela primeira integração do indivíduo em sociedade, através do ensino da língua, da transmissão de valores, 

do ensinamento das normas básicas de convívio social, etc. Sua importância é essencial, uma vez que ela é 

quem torna o sujeito apto a viver socialmente. Não à toa, famílias desestruturadas tendem a formar pessoas 

desajustadas na sociedade. 

Há, nas diversas culturas, os mais diferentes modelos de família: patriarcais, nas quais a liderança compete ao 

homem, e matriarcais, nas quais a chefia cabe à mulher; monogâmicas, nas quais os dois cônjuges são 

casados apenas entre si, poligâmicas, nas quais um homem é casado com várias mulheres, e poliândricas, 

nas quais uma mulher é casada com vários homens; etc. Na sociedade ocidental contemporânea, o papel 

desta instituição é cumprido pela família nuclear, ou seja, pai, mãe e filhos. Nas sociedades tradicionais, por 

sua vez, a função da instituição familiar era exercida por toda a chamada família extensa, que inclui avós, tios, 

primos, etc. Daí a importância das clãs, das tribos, etc. 

A língua é a instituição social que tem como papel garantir a comunicação entre os membros da sociedade. 

Sua existência é indispensável, uma vez que, sem comunicação, a sociedade não teria como se organizar e 

sobreviver. Há, nas variadas culturas humanas, os mais diversos tipos de língua: umas são ágrafas, isto é, 

apenas orais, faladas; outras possuem escrita. Nesta última categoria, a variedade também é grande: há 

aquelas que usam alfabetos, as que usam hieróglifos, as que se valem de ideogramas, etc. O que não há é 

registro de sociedade humana sem linguagem. 

A educação não é a única, mas é a principal instituição responsável pela chamada socialização secundária, 

isto é, por todos aqueles processos de integração social que se dão para além do nível familiar. De fato, seu 

papel é precisamente transmitir às gerações mais novas os conhecimentos disponíveis em sociedade, 

herdados das gerações passadas através da tradição e que a família não tem condições de transmitir por si 

só. 

Neste ponto, é importante, para entendermos bem esta instituição social, não confundirmos educação com 

escola. De fato, é claro que há sociedades humanas sem escolas, ou seja, sem estabelecimentos de ensino 

voltados para a transmissão de um conhecimento intelectual e acadêmico, cujo aprendizado é verificado 

através da aplicação de provas. Há, efetivamente, sociedades sem esse tipo de educação formal. O que não 

é sociedade sem educação: sem transmissão de valores, tradições e cultura adquirida. Um velho cacique que 

ensina os pequenos indiozinhos a caçar os está educando, ainda que sua prática de ensino não seja escolar. 

A política é a instituição social responsável pela organização e regulação da vida coletiva. Seu papel é 

administrar os conflitos sociais e zelar pelo bem daqueles que estão sob sua autoridade. Tal como não há 

sociedade sem língua, sem família e sem educação, também não há sociedade sem política. Podem existir 

talvez (discute-se muito sobre isso), sociedades sem Estado, isto é, sem uma autoridade burocrática, 

impessoal e formal. Não há, no entanto, sociedades sem liderança política, sem chefes que guiem a vida em 

comum. Com efeito, o próprio bom funcionamento da sociedade exige a existência dessa autoridade. 

Existem, na realidade, os mais diversos tipos de regimes políticos, tradicionalmente agrupados em três 

gêneros: os democráticos, nos quais a autoridade política pertence a todo o povo, seja exercendo-a 
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diretamente, seja mediante a eleição periódica de representantes seus; os aristocráticos, nos quais o poder 

pertence a uma pequena elite, seja ela intelectual, religiosa, financeira, militar ou o que for; e os 

monárquicos, nos quais a autoridade política cabe a apenas um indivíduo isoladamente, homem ou mulher, 

normalmente dono de um título especial, como rei, imperador, príncipe, arquiduque, xá, sultão, etc. 

Por fim, a religião é a instituição social que tem como propósito central oferecer um sentido e explicação 

para a vida humana, fazendo-o através do apelo ao sagrado, isto é, a uma instância superior, divina, 

sobrenatural. O vínculo do homem como o sagrado, por sua vez, usualmente se dá através da fé, da oração, 

da prática de certas normas morais e do cumprimento de determinados ritos religiosos. Evidentemente, há, 

ao longo da história, diversos registros de indivíduos não religiosos e mesmo anti-religiosos. O que não há é 

caso conhecido de uma sociedade na qual a religião de maneira geral não exista. 

Existem os mais diversos tipos de religiosidade, dentre as quais se destacam o politeísmo, que é a crença em 

vários deuses; o monoteísmo, que é a crença em um único Deus; o henoteísmo, que é a crenças em vários 

deuses, mas existindo um deus supremo, base de todos demais; o panteísmo, crença de que não há um deus 

pessoal, mas sim que Deus é a própria natureza e que, portanto, todas as coisas são parte de Deus; etc. Cabe 

lembrar aqui um dado curioso: apesar de ser assim na quase totalidade dos casos, não é necessário, para uma 

pessoa ser religiosa, que ela acredite em um Deus ou em deuses. Certos ramos do budismo são ateus, isto, 

é não creem em qualquer forma de divindade, mas não deixam de ser correntes religiosas, uma vez que 

propõem o vínculo do homem com uma instância sagrada. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Leia o texto a seguir: 

próprio corpo e o ambiente 

físico, mas também com outros seres humanos. A biografia do indivíduo, desde o nascimento, é a 

história de suas relações com outras pessoas. Além disso, os componentes não sociais das experiências 

da criança estão entremeados e são modificados por outros componentes, ou seja, pela experiência 

 
BERGER, Peter L. e BERGER, Brigitte. Socialização: como ser um membro da sociedade. In: FORACCHI, Marialice M. e 

MARTINS, José de Souza. Sociologia e sociedade. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977, p. 200. 

Podemos concluir do texto que 

(01) os indivíduos, desde o nascimento, são influenciados pelos valores e pelos costumes que 

caracterizam sua sociedade. 

(02) a relação que a criança estabelece com o seu corpo não deveria ser do interesse das ciências 

biológicas, mas apenas da sociologia. 

(04) o fenômeno tratado pelo autor corresponde ao conceito de socialização, que designa o 

aprendizado, pelos indivíduos, das regras e dos valores sociais. 

(08) as experiências individuais, até mesmo aquelas que parecem mais relacionadas às nossas 

necessidades físicas, contêm dimensões sociais. 

(16) o desconforto físico que uma criança sente, como a fome, o frio e a dor, pode receber dos adultos 

distintas respostas de satisfação, dependendo da sociedade na qual eles estão inseridos. 

Soma: (   ) 

2. hackers passaram por uma transformação gradual  de uma população 

pouco conhecida de entusiastas em computação a um grupo de desviantes, alvo de maledicência, que 

 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. p.172. 

Em sua análise do ato criminoso, Durkheim vinculou-o à consciência coletiva e às suas manifestações 

na vida social. 

De acordo com o pensamento desse autor, marque a alternativa INCORRETA. 

a) A consciência coletiva abrange estados fortes e definidos de pensamento e sentimento 

compartilhados. Um ato é criminoso quando ofende esses estados da consciência coletiva. 

b) A consciência coletiva refere-se ao conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos 

membros de uma sociedade. A classificação de um ato como criminoso não depende das 

consciências particulares. 

c) A consciência coletiva, na modernidade, recobre toda consciência individual, anulando-a. A noção 

de ato criminoso está presente em todos os indivíduos mentalmente normais. 

d) A consciência coletiva corresponde, de certa forma, à moral vigente na sociedade. Um ato não é 

reprovado por ser criminoso, mas é criminoso por ser reprovado. 
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3. Analisando os dados de uma pesquisa realizada em nível nacional e publicada pelo Jornal Folha de S. 

Paulo sobre os jovens brasileiros com idade entre 16 e 25 anos, disse Contardo Calligaris: 

profissional  não empreendimentos fantasiosos, mas o devaneio de qualquer mãe de classe média: 

ser médico, advogado ou encontrar um bom emprego que lhes garanta casa própria e carro. [...] 

Cúmulo para quem imagina que os adolescentes sejam contestatórios: em sua maioria, eles acham que 

 
Folha de S. Paulo. Cad. Especial. Edição de 27/07/2008. p. 3. 

Relacione essas informações com as ideias de Émile Durkheim e explique 

a) a função social da educação. 

b) o papel das gerações velhas e novas no processo educacional. 

4. O sociólogo francês Émile Durkheim, considerado o fundador da sociologia, cunhou o termo 

consciência coletiva. 

Sobre esse conceito, é correto afirmar que: 

a) a família, o trabalho, os sindicatos, a educação, a religião, o controle social e até a punição do 

crime são alguns mecanismos que criam e mantêm viva a integração e a partilha da consciência 

coletiva. 

b) essa consciência implica uma solidariedade de tipo orgânica, caracterizada pela pouca divisão 

social do trabalho. 

c) os processos de socialização e internalização individual não são responsáveis pela aquisição, por 

parte dos indivíduos, de valores, crenças e normas sociais que mantêm os grupos e as sociedades 

integrados. 

d) implica uma solidariedade comum que molda as consciências individuais, sem exercer qualquer 

tipo de coerção social sobre elas. 

5.  

(01) As escolas, as igrejas e as famílias podem ser consideradas instituições sociais que exercem formas 

de coerção sobre os indivíduos. Elas pressionam pelo cumprimento de valores preestabelecidos. 

(02) As instituições sociais direcionam as ações dos indivíduos no sentido de organizarem, 

disciplinarem e controlarem suas condutas, mas também são flexíveis ao ponto de incorporarem 

as transformações, mesmo que elas não gerem grandes rupturas no modelo de sociedade. 

(04) A escola é uma instituição social regida por normas e por regras que eliminam os conflitos na 

adoção dos projetos pedagógicos norteadores da conduta de seus profissionais. 

(08) As religiões podem ser consideradas instituições sociais que garantem sua permanência por meio 

dos rituais: atos repetitivos que rememoram o acontecimento inicial da história sagrada de 

determinada cultura. 

(16) A família é um tipo de instituição social essencialmente dinâmica, sendo o tipo familiar mais 

expressivo na sociedade brasileira, na atualidade, o monoparental: quando um dos cônjuges vive 

com os filhos na presença ou não de outros parentes na mesma casa. 

Soma: (   ) 

6. A escola é considerada pela sociologia uma instituição, pois se trata de um conjunto de relações entre 

indivíduos mediadas por normas e procedimentos padronizados de comportamento, aceitos pela 

sociedade como importantes para a socialização dos sujeitos e para a transmissão de determinado 

conhecimento compartilhado pela cultura. 

Assinale a alternativa que NÃO indica uma das funções das instituições escolares. 

a) Preparar os sujeitos para os papéis profissionais e ocupacionais. 

b) Transmitir a herança cultural do grupo. 

c) Promover a mudança social por meio de pesquisas. 

d) Estimular a sociabilidade entre os sujeitos. 

e) Desenvolver o senso crítico-reflexivo para questionar a autoridade dos adultos e romper com 

as regras sociais. 
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7. A escola exclui, como sempre, mas ela exclui agora de forma continuada, a todos os níveis de curso, 

e mantém no próprio âmago daqueles que ela exclui, simplesmente marginalizando-os nas 

oscilar entre a adesão maravilhada à ilusão proposta e a resignação aos seus veredictos, entre a 

submissão ansiosa e a revolta impotente.  
BOURDIEU, P. (Org.). A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes, 1993. p. 485. 

 

Considerando a citação e as abordagens sociológicas sobre o contemporâneo processo de 

escolarização, assinale o que for correto. 

(01) O melhor desempenho escolar de certas pessoas está ligado ao dom natural para os estudos que 

desperta logo no nascimento, pois as aptidões intelectuais facilitam o aprendizado e permitem 

conseguir notas mais altas. 

(02) Historicamente a escola tem sido uma instituição democrática que respeita as diferenças 

econômicas, sociais e culturais da sociedade e garante oportunidades iguais para as pessoas que 

se esforçam nos estudos. 

(04) Ao ocultar seu papel na legitimação e na reprodução dos saberes, dos valores e das experiências 

exclusão dos grupos marginalizados. 

(08) A baixa qualidade do ensino oferecido pelas escolas públicas no Brasil está diretamente 

relacionada ao grande número de pessoas pobres que ela inclui, pois a condição econômica 

determina o desempenho escolar. 

(16) Um dos principais desafios colocados para os atuais sistemas de ensino no Brasil tem sido a 

necessidade de assegurar a inclusão educacional de indivíduos e de grupos sociais que 

historicamente foram marginalizados pela escola regular. 

Soma: (   ) 

8. Observe a charge a seguir: 

 
Disponível em: <http://sociologiaadalgisa.blogspot.com/2011/04/charge.html>. Acesso em: 8 ago. 2011. 

Na figura, notamos vários aspectos individuais que são importantes para a vida em sociedade. Nesse 

sentido, a educação fora e dentro da escola exerce um papel fundamental nesse processo. Acerca da 

mensagem transmitida pela charge e dos estudos sociológicos sobre educação e sociedade, analise 

as proposições a seguir: 

I. 

sobrevivência de seus membros são transmitidos pela educação assistemática. 

II. Na educação assistemática, os indivíduos devem estar presentes nas instituições escolares, em 

período integral de aprendizado. 

III. Nela prevalece uma ideologia que valoriza o aprendizado de conhecimentos desconectados com 

as vivências pessoais, emocionais e culturais dos indivíduos. 

IV. A educação formal é característica do processo educacional das sociedades modernas. 

V. No Brasil, a educação pública é um direito social, que se tornou obrigação do Estado a partir da 

Constituição de 1988. 

Estão CORRETAS apenas 

a) I, II e III.  

b) II, III e V.  

c) I, III e IV.  

d) II, III, IV e V.  

e) I, III, IV e V. 
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9. 
alistamento 

condição, não receberá o certificado de reservista, documento exigido para tirar título de eleitor ou 

passaporte, prestar concurso público, abrir conta bancária ou matricular-se na universidade. Os 

selecionados para o serviço militar obrigatório que não se apresentarem tornam-

 
CASTRO, C. A resistência à implantação do serviço militar obrigatório no Brasil. Em: GOMES, A. C. (coord.). Direitos e 

Cidadania: justiça, poder e mídia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. p. 239. 

 

Considerando o texto, assinale o que for correto sobre o tema das instituições sociais. 

(01) O alistamento militar promove um tipo de coerção social que impõe aos jovens o ingresso no 

serviço militar. 

(02) Aqueles que desobedecem à obrigatoriedade do serviço militar sofrem imposição de limites para 

o exercício de uma cidadania plena, como a que permite aos jovens participarem dos processos 

eleitorais. 

(04) A condição de alistado, refratário ou insubmisso é uma escolha possível para todos os jovens que 

devem, ao completarem 18 anos, alistar-se no serviço militar, revelando a dimensão individual e 

social de nossas escolhas diante de regras que são criadas por instituições. 

(08) As regras que criam a obrigatoriedade do serviço militar exemplificam que o Estado usa suas 

instituições para garantir que as vontades individuais sejam respeitadas. 

(16) Para os jovens brasileiros, a universalização da exigência de certificado de reservista condiciona, 

inclusive, a possibilidade de continuar os estudos na fase da vida em que o desejarem. 

Soma: (   ) 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

As famílias tinham um papel social, também em relação à escola, claramente definido. A preocupação 

principal das famílias era com o comportamento dos filhos e não com seu desempenho escolar. Todos 

e fazer.(...)O conteúdo ensinado na 

escola, o papel dos professores, a visão do que significava o processo de ensino-aprendizagem, etc, 

eram completamente diferentes. Tudo funcionava de um modo, que independia das pessoas que 

estavam ali. 
Com base no texto acima, aponte os tipos de socialização desenvolvidos pela família e pela escola. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. 01 + 04 + 08 + 16 = 29 

A afirmativa 01 está correta. Ela indica o poder da sociedade de influenciar os indivíduos desde o 

nascimento. 

A 02 está errada. O texto não faz referência a essa distinção. 

A 04 está correta. O texto descreve elementos do processo de socialização. 

A 08 está correta. Pois mostra como até os nossos processos mais íntimos sofrem influência da 

coercitividade social. 

A 16 está correta. A resposta do adulto às necessidades da criança corresponde ao meio no qual ela se 

desenvolve e à expectativa que ele tem em relação ao desenvolvimento dela. 

2. c 

A afirmativa C está errada porque a consciência coletiva não consegue cobrir (e coibir) todas as 

consciências individuais. Isso porque existe grande quantidade de indivíduos desviantes de uma atitude 

moral única. Tanto que, ainda que todos os indivíduos mentalmente normais saibam o que é um ato 

criminoso, ainda assim continuam a executá-lo, numa clara mostra de preponderância da vontade 

individual sobre a coletiva. 
3.  

a) A função social da educação para Durkheim é moldar as crianças ao padrão social vigente. Desde 

pequenas elas são ensinadas a se comportar de acordo com o esperado pelo grupo no qual se 

desenvolvem. No texto, a observação de Calligaris indica que a educação continua tendo a 

capacidade de criar nos jovens uma visão de mundo semelhante à de seus pais, portanto o papel 

educacional continua a ter a mesma função indicada anteriormente por Durkheim. Ao mesmo tempo 

a educação tem a função de preparar os indivíduos para assumirem papéis necessários à manutenção 

da sociedade, em um contexto de solidariedade orgânica. 

b) As gerações velhas têm o papel de passar às jovens as regras e formas de agir do grupo social, exercer 

a coerção que levará ao aprendizado, mas que antes de ser delas é da sociedade. Os jovens devem 

aprender o ensinado e mesmo resignar-se com o que não concordam, pois, para Durkheim a 

manutenção da harmonia social era ponto fundamental da vida em sociedade. Quando chegar o seu 

momento, as gerações jovens terão o mesmo papel que as gerações antigas tiveram com elas, ou 

seja, ensinar às novas gerações as regras da vida em sociedade, em um processo contínuo. A visão 

sociológica de Durkheim visa sempre a manutenção de um status quo pré-existente, ou seja, é uma 

visão conservadora e voltada à ideia de papéis sociais que têm de ser desempenhados, tendo a 

educação importante papel nesta definição. 

4. a 

 afirmativa B está errada, pois a solidariedade de tipo orgânica caracteriza-se pela grande divisão 

social do trabalho; 

 São justamente os processos de socialização e internalização individual que 

permitem aos individuos adquirirem os valores e condutas da sociedade; 

 por fim, a afirmativa D está errada porque a consciência coletiva exerce coerção social sobre a 

vontade individual. 

5. 01 + 02 + 08 + 16 = 27 

A afirmativa 04 está errada. As normas e regras que a escola possui não são suficientes para eliminar os 

conflitos ideológicos que chegam ao seu interior, seja aos professores, seja aos alunos. 

6. e 

a) Correta. A escola tem um papel educador na vida social, de preparar os indivíduos para ocuparem 

um lugar na sociedade, munindo-os dos elementos necessários para desenvolver a vida profissional. 

b) Correta. Absorver os aspectos culturais. 

c) Correta. Promover mudanças sociais controladas.  

d) Correta. Estimular as relações de pertencimento e sociabilidade no grupo.  
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e) Incorreta. A escola apresenta um aspecto conservador, de formação dos indivíduos para aceitarem o 

status quo e para não o desafiar ou romper com suas características. Na verdade, a discussão sobre 

esse papel da escola tem sido uma constante nos estudos atuais de educação, pois ao mesmo tempo 

em que a escola deve ser criadora de autonomia, ela também ocupa o papel de mantenedora das 

condições sociais vigentes, possuindo assim uma contradição inerente. 

7. 04 + 16 = 20 

01) Incorreta. O sistema de ensino é responsável pelo maior ou menor aproveitamento do aluno. 

02) Incorreta. Durante muitos anos, o acesso à escola não foi para todas as pessoas e, mesmo quando 

passou a ser, a escola nivela as aptidões a um padrão que exclui as diferenças. 

04) Correta. A escola tende a reproduzir a ordem vigente excluindo os grupos que apresentam 

comportamentos diferentes. 

08) Incorreta. A condição econômica é um entrave ao desenvolvimento do ensino apenas porque a 

escola não consegue lidar com esse diferencial em seu processo educacional. 

16) Correta. Com os direitos advindos com a redemocratização, a universalidade do ensino passou a ser 

um desafio para o Estado.  

8. e 

A afirmativa II está incorreta. Sistema é um todo integrado, com entradas e saídas. Um sistema escolar 

se compõe de escolas, alunos, professores, metodologias definidas e muitas regras. Já a noção de 

educação assistemática pressupõe a negação disso, a inexistência de um sistema educacional. 

9. 01 + 02 + 04 + 16 = 23 

01) Correta. É uma forma coercitiva de obter uma ação esperada. 

02) Correta. A limitação de alcance da cidadania também é uma forma de coerção para obter a adesão 

dos jovens ao serviço militar. 

04) Correta. Apesar de sofrerem sanções pelo não alistamento, as demais ações possíveis demarcam 

uma tomada de posição social por parte dos jovens. 

08) Incorreta. A obrigatoriedade do alistamento militar é um desrespeito à vontade individual. 

16) Correta. Uma das penas por não cumprir o alistamento é a impossibilidade de continuar os estudos, 

para os quais é exigido a carteira de reservista.  
 

Questão Contexto  
 

A família é a instituição social mais básica e inicial, responsável pela chamada socialização primária. A 

educação (escola) não é a única, mas é a principal instituição responsável pela chamada socialização 

secundária, isto é, por todos aqueles processos de integração social que se dão para além do nível 

familiar. 
 




