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RESUMO   
 

 

 

Proteínas são uma cadeia de aminoácidos formada durante o processo de tradução, que possui a participação 

de RNA e ribossomos.  

 

Os aminoácidos, por sua vez, são formados por um carbono central, ligado a uma cadeia lateral que 

diferencia os aminoácidos entre si, além de um grupo ácido carboxílico e um grupo amina em comum a 

todos eles (por isso: Amino-ácidos).  

 
 

No total, são 20 aminoácidos diferentes, classificados em: 

 
 

Os aminoácidos essenciais não são sintetizados pelo organismo e, portanto, devem ser obtidos por meio da 

dieta. Por outro lado, os aminoácidos naturais ou não essenciais, podem ser produzidos pelo próprio 

organismo, por meio de reações bioquímicas.  

 

 

Elas podem ser classificadas quanto a sua estrutura em: 
Primária: é uma sequência linear de aminoácidos 

Secundária: é a sequência começando a ganhar forma. Pode ser helicoidal ou pregueado. 

Terciária: é uma estrutura tridimensional na qual já pode desempenhar uma função. 

Quaternária: é a junção de duas ou mais estruturas terciárias. 

 

 

As ligações entre aminoácidos são chamadas de ligações peptídicas: 
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Desnaturação 
A temperatura alta ou um pH ácido pode desnaturar uma proteína. Desnaturar consiste na quebra de ligações 

de hidrogênio e dissulfeto presentes nas estruturas secundárias e terciárias, fazendo com que a proteína 

permaneça com a sequência de aminoácidos. Entretanto, quando uma proteína perde a sua estrutura, ela 

também perde a sua função. 

 

 
 

As proteínas podem ter diversas funções, como: 

• Catalizadores (ex.: enzimas) 

• Transporte (ex.: hemoglobina) 

• Estrutural (ex.: colágeno) 

• Defesa (ex.: anticorpos)  

• Reguladoras (ex.: hormônios). 
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Enzimas 
 

As enzimas são de origem proteica e são considerados Catalisadores, visto que aceleram reações químicas. 

Isso ocorre pela redução da energia de ativação.  No entanto, não se modificam com a reação. 

 

As enzimas são específicas em relação ao substrato (teoria da chave-fechadura) 

 
(modelo chave-fechadura da enzima) 

 

Elas podem ser alteradas em relação a velocidade enzimática como temperatura, pH e concentração de 

substrato. 

 
 

Como toda proteína, a enzima também sofre o mesmo processo de desnaturação, pela ação da temperatura 

e pH 



 

 
B

io
.1

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Além de serem as macromoléculas mais abundantes nas células vivas, as proteínas desempenham 

diversas funções estruturais e fisiológicas no metabolismo celular. Com relação a essas substâncias, é 

correto afirmar que: 

a) são todas constituídas por sequências monoméricas de aminoácidos e monossacarídeos. 

b) além de função estrutural, são também as mais importantes moléculas de reserva energética e de 

defesa. 

c) são formadas pela união de nucleotídeos por meio dos grupamentos amina e hidroxila. 

d) cada indivíduo produz as suas proteínas, que são codificadas de acordo com o material genético. 

e) a sua estrutura é determinada pela forma, mas não interfere na função ou especificidade. 

 

2. O perigo das febres altas se associa principalmente a inativação das proteínas do sistema nervoso, 

podendo ser fatal para o organismo. Nessa condição, e correto afirmar que as proteínas: 
a) Rompem as ligações internas entre os lipídios. 
b) Ganham átomos que se agregam a sua molécula. 
c) Separam os aminoácidos e suas ligações peptídicas. 
d) Alteram sua estrutura, prejudicando sua função biológica. 
e) Sofrem uma desnaturação que promove sua reestruturação espacial. 
 

3. Analise a figura a seguir que mostra a mudança da estrutura terciária de uma proteína enzimática, pela 

modificação das condições às quais ela está exposta. 

 
Disponível em: 

https://www.puc-rio.br/vestibular/repositorio/provas/2011/download/provas/VEST2011PUCRio_GRUPOS 

Esta mudança é chamada de  

a) saturação e pode ser causada pela alteração do pH do meio.  

b) renaturação e pode ser causada pela alteração da temperatura do meio.  

c) saponifização e pode ser causada pela alteração de pH do meio.  

d) floculação e pode ser causada pela mudança de densidade do meio.  

e) desnaturação e pode ser causada pela alteração de temperatura do meio. 

 

4. Qual o composto biológico que tem como função facilitar e aumentar a velocidade das reações 

envolvendo biomoléculas orgânicas nas células? 
a) esteroides 
b) carboidratos 
c) polissacarídios 
d) lipídios 
e) proteína com função enzimática 
 

5. Considere as afirmações abaixo relativas aos efeitos da elevação da temperatura no funcionamento das 

reações enzimáticas: 
I. A elevação da temperatura, muito acima de sua temperatura ótima, pode reduzir a atividade de 

uma enzima. 
II. A elevação da temperatura pode desnaturar uma enzima. 
III. Todas as enzimas têm a mesma temperatura ótima. 
IV. Algumas enzimas são estáveis no ponto de ebulição da água. 
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Estão corretas: 
a) I, II e IV, apenas. 
b) I, II e III, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) II e IV, apenas. 
e) todas as afirmações. 
 

6. Uma molécula de hemoglobina é composta por quatro unidades macromoleculares correspondentes 

a duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Essas cadeias ligam-se de maneira estável de modo a assumir 

a configuração tetraédrica da molécula completa. O arranjo descrito explica a: 
a) Estrutura dos coacervados. 
b) Estrutura terciária das proteínas. 
c) Estrutura quaternária das proteínas. 
d) Estrutura secundária das proteínas. 
e) Estrutura primária das proteínas. 

 

7. Quanto às proteínas, podemos afirmar corretamente que: 
a) Duas proteínas que por hidrólise originam os mesmos aminoácidos, nas mesmas proporções, 

podem não ser proteínas iguais. 
b) Desnaturação significa ligação entre aminoácidos, e é uma síntese por desidratação. 
c) A estrutura terciária de uma proteína determina sua forma, mas não interfere como sua função ou 

especificidade. 
d) Além da importante função estrutural, as proteínas também são as mais importantes substâncias 

de reserva energética e de defesa. 
e) O colágeno e a elastina são componentes contráteis das células musculares e deslizam gerando 

movimentos. 
 

8. Considere as seguintes afirmativas: 

I. As proteínas são substâncias de grande importância para os seres vivos: muitas participam da 

construção da matéria viva. 

II. As proteínas chamada enzimas facilitam reações químicas celulares. 

III. Os anticorpos, que também são proteínas, funcionam como substâncias de defesa. 

 

Assinale: 

a) se somente I estiver correta. 

b) se somente II estiver correta. 

c) se somente III estiver correta. 

d) se I e II estiverem corretas. 

e) se todas estiverem corretas. 

 

9. Em uma amostra obtida da trituração de uma parte do fígado humano, constatou-se que 18% de sua 

composição química apresentou um componente com as seguintes evidências: 
I. Transporte de O2 para os tecidos através da hemoglobina. 
II. Contração da musculatura por meio de miosina e actina. 
III. Confere resistência aos tendões pela ação do colágeno. 
IV. Combate às infecções por intermédio dos anticorpos. 
 

Pode-se concluir que o componente químico analisado no experimento é o(a) ___ de natureza ___ . 

A opção que completa, corretamente, as lacunas é: 
a) vitamina, orgânica. 
b) proteína, orgânica. 
c) aminoácido, inorgânica. 
d) íon cálcio, inorgânica. 
e) ácido nucleico, orgânica. 
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10. Na década de 1940, na Região Centro-Oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras 

estavam morrendo por uma peste desconhecida fizeram uma promessa, que consistiu em não comer 

carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante três meses, arroz, feijão, verduras e 

legumes formaram o prato principal desses produtores. 
O Hoje, 15 out. 2011 (adaptado). 

 

Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o  período da 

promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em 

a) vitaminas A e E. 

b) frutose e sacarose. 

c) aminoácidos naturais. 

d) aminoácidos essenciais. 

e) ácidos graxos saturados. 

 

11. Uma reportagem em relação à definição do que é o leite de fato foi veiculada na Folha de S. Paulo, 

classe que é um catalisador biológico é a  
a) dos lipídios. 
b) dos minerais. 
c) das enzimas. 
d) das vitaminas. 
e) dos glicídios. 

 

12. Atletas devem ter uma alimentação rica em proteínas e carboidratos. Assim devem consumir 

preferencialmente os seguintes tipos de alimentos, respectivamente: 
a) verduras e legumes pobres em amido 
b) óleos vegetais e verduras 
c) massas e derivados de leite 
d) farináceos e carnes magras 
e) carnes magras e massas 
 

13. O funcionamento dos organismos vivos depende de enzimas, as quais são essenciais às reações 

metabólicas celulares. Essas moléculas: 
a) possuem cadeias nucleotídicas com dobramentos tridimensionais que reconhecem o substrato 

numa reação do tipo chave-fechadura. 
b) diminuem a energia de ativação necessária à conversão dos reagentes em produtos. 
c) aumentam a velocidade das reações químicas quando submetidas a pH maior que 8,0 e menor que 

6,0. 
d) são desnaturadas em temperaturas próximas de 0 ºC, paralisando as reações químicas metabólicas. 
e) são consumidas em reações metabólicas exotérmicas, mas não alteram o equilíbrio químico. 
 

14. Apesar da carne bovina ser frequente na dieta humana, a proteína bovina não é encontrada em nosso 

corpo. Isso ocorre porque: 

a) o ser humano não possui enzimas para digerir as proteínas da carne bovina. 

b) as vitaminas da carne bovina desnaturam durante o cozimento. 

c) a proteína bovina sofre digestão e os aminoácidos liberados são usados na produção de proteínas 

humanas. 

d) os lipídios presentes na carne bovina impermeabilizam suas proteínas, impedindo a absorção. 

e) os aminoácidos presentes na carne bovina são diferentes daqueles usados pelas células humanas. 
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15. Dentre as afirmações abaixo, assinale a(s) que caracteriza(m) corretamente as proteínas. 

I. São essencialmente formadas por C, H, O, N. 

II. São macromoléculas formadas pela união sucessiva de carboidratos de diversos tipos.  

III. Podem formar estruturas diferenciadas, denominadas primária, secundária, terciária e 

quaternária. 

IV. Seu constituinte básico é o aminoácido. 

 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) I, III e IV. 

d) II e IV. 

e) Apenas I. 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Chef propõe receitas com insetos como fonte alternativa de proteína  

Já pensou em substituir as proteínas que está acostumado a consumir como carne bovina, leite e ovos por 

insetos? Pode parecer nojento num primeiro momento, mas grilos, tenébrios, formigas e baratas podem ser 

uma solução para garantir a sobrevivência, especialmente, em países com altas taxas de desnutrição. [...] 

"Dependendo do corte da carne, os insetos podem ter até 60% a mais de proteína que uma carne bovina. 

Essa equivalência de vitaminas acaba propondo estudos para que o consumo de insetos seja incluído em 

países com altas taxas de desnutrição", afirma.  
Fonte: http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2016/07/chef-propoe-receitas-com-insetos-como-fonte-alternativa-de-

proteina.html 

Data de acesso: 07/01/2018 

A partir dos seus conhecimentos sobre proteínas e nutrição, diga se haveria alguma alteração nas proteínas 

humanas mudando a fonte de proteínas de carne bovina para proteínas de insetos. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

Todas as proteínas são formadas a partir do processo de tradução, que tem a participação do material 

genético 

 

2. d 

O aumento da temperatura pode desnaturar a proteína, fazendo com que ela perca sua função 

 

3. e 

Podemos ver que há uma perda da forma terciária da proteína (desnaturação), que pode ocorrer por 

fatores ambientais, como exemplo, aumento da temperatura. 

 

4. e 

As proteínas com função enzimática possuem função catalítica, facilitando reações 

 

5. d 

O aumento da temperatura pode fazer com que a proteína perca sua forma e função (desnaturação) e 

esta temperatura ótima de atuação das proteínas pode variar: enquanto algumas atuam melhor em 

temperaturas mais baixas, outras atuam melhor em temperaturas mais altas. 

 

6. c 

O texto descreve a ligação de macromoléculas de proteínas, ou seja, é uma forma de proteína 

quaternária. 

 

7. a 

Os aminoácidos que compõem uma proteína podem ser os mesmos, porém a ordem que eles se ligam 

pode ser diferente, e alterar a forma, o tipo e a função da proteína. 

 

8. e 

As proteínas têm função estrutural (ex.: colágeno, formando o tecido cartilaginoso), catalizadores (ex.: 

enzimas, que facilitam reações) e de defesa (ex.: anticorpos, que participam do sistema imune) 

 

9. b 

As proteínas são compostos orgânicos que possuem diversas funções no metabolismo e corpo humano, 

algumas destas funções descritas nas evidências da questão. 

 

10. d 

Os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo humano não consegue produzir, ou seja, os 

conseguem apenas através da alimentação. Sem proteínas na alimentação, é necessária uma 

suplementação alimentar. 

 

11. c 

As enzimas são proteínas com função de catalizador, facilitando reações. 

 

12. e 

Carnes são ricas em proteínas, principalmente por sua constituição de actina e miosina. Massas são ricas 

em carboidratos. 

 

13. b 
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A função de catalizador das enzimas facilita reações pois consegue diminuir a energia de ativação e 

acelerar a reação. 

 

14. c 

As proteínas ingeridas precisam sofrer digestão, liberando aminoácidos. Estes aminoácidos que serão 

absorvidos e utilizados na produção de proteínas, e não as sequencias deles que foram ingeridas. 

 

15. c 

Por serem compostos orgânicos e nitrogenados (formados por aminoácidos), as proteínas possuem 

grande quantidade de C, H, O e N, e podem possuir diversas formas estruturais. 

 

Questão Contexto 

 

Não haveria alterações. As proteínas que ingerimos são digeridas em aminoácidos, e estes formam novas 

proteínas no nosso organismo. Biologicamente não faz diferença se alimentar de insetos, ou de carne de boi, 

ou outras fontes de proteínas, desde que ingeríssemos a quantidade suficiente de aminoácidos. 
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Dinâmica de populações e Relações 

ecológicas 
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RESUMO 
 

 

População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem e ocupam uma mesma área ao 

mesmo tempo. O tamanho populacional equivale ao número de indivíduos de uma população, enquanto a 

densidade populacional pode variar de acordo com as alterações do meio, e é determinada pela seguinte 

fórmula: 

, onde D = densidade; N = número de indivíduos da população; S = unidade de área ou de volume. 

Os principais fatores que modificam esta densidade são a imigração (novos indivíduos chegam na 

população), a emigração (os indivíduos saem da população), a natalidade (indivíduos que nascem em uma 

população) e mortalidade (número de indivíduos que morre em uma população). 

A imigração (I) e a natalidade (N) aumentam a densidade populacional, enquanto a emigração (E) e a 

mortalidade (M) diminuem a densidade. 

 
 

O potencial biótico é a capacidade de uma população para crescer em condições favoráveis, ou seja, é a 

capacidade dos seres vivos se multiplicarem através da reprodução. Já a resistência do meio é o conjunto de 

fatores que limitam o crescimento populacional, impedindo um crescimento exponencial da população, e 

geram como consequências a competição, o parasitismo e o predatismo. 

 

 
 

Chamamos de princípio de Gause, ou princípio da exclusão competitiva, quando duas espécies 

compartilham o mesmo nicho ecológico, por causa dos recursos limitados, e competem entre si. 

 

As relações ecológicas são as relações dos seres vivos entre si, podendo ser classificadas em: 

• Intra-específicas - ocorrem dentro da mesma população (isto é, entre indivíduos da mesma espécie). 

• Interespecíficas  ocorrem entre populações diferentes (entre indivíduos de espécies diferentes). 

• Harmônicas  relações em que nenhuma das partes têm prejuízo 

• Desarmônicas  relações em que pelo menos uma sai prejudicada 

 

Assim, podemos classificar as relações existentes em: 

• Harmônicas Intra-específicas 



 

 
B

io
. 

1. Colônia (+;+)  indivíduos são ligados uns aos outros (ex.: coral, caravela) 

2. Sociedade (+;+)  indivíduos separados. Há divisão de trabalho (ex.: cupim, formiga) 

3. Gregarismo (+;+)  indivíduos separados. Não há divisão de trabalho (ex.: cardume) 

• Harmônicas Interespecíficas 

1. Protocooperação (+;+)  relação em que ambos saem beneficiados, mas não é obrigatória, 

pois ambos conseguem viver separados (ex.: anu e boi) 

2. Mutualismo (+;+)  relação em que ambos saem beneficiados e é obrigatória, pois eles não 

sobrevivem quando estão separados (ex.: bactéria e boi) 

3. Comensalismo (0;+)  uma espécie come os restos alimentares de outros seres (ex.: tubarão 

e rêmora) 

4. Inquilinismo (0;+)  um indivíduos vive dentro ou sobre outra espécie, sem prejudicar. O 

epifitismo é considerado um subtipo de inquilinismo (ex.: bromélia e árvore; peixe agulha e 

pepino-do-mar) 

5. Foresia (0;+)   uma espécie, geralmente séssil, usa a outra para a locomoção (ex.: carrapicho 

e o cachorro) 

• Desarmônicas Intra-específicas 

1. Canibalismo (+;-)   quando o indivíduo come outro ser da mesma espécie (ex.: louva-deus; 

aranha viúva-negra) 

2. Competição (-;-)   quando indivíduos da mesma espécie competem por comida, 

reprodução, território, abrigo, etc. A competição sempre é negativa, pois traz desgaste a 

ambos (ex.: leões por parceiras sexuais) 

• Desarmônicas interespecíficas 

1. Competição (-;-)   quando indivíduos de espécies diferentes competem por comida, 

reprodução, território, abrigo, etc.  A competição sempre é negativa, pois traz desgaste a 

ambos (ex.: leão e hiena) 

2. Predação (+;-)  quando um animal se alimenta de outro, causando sua morte  (ex.: leão e 

zebra) 

3. Parasitismo (+;-)  quando um animal se alimenta de outro, sem causar sua morte (ex.: 

lombriga e o homem). Pode ser dividido entre holoparasitismo, quando uma planta usa seiva 

bruta de uma planta (ex.: cipó-chumbo e árvore) e hemiparasitismo, quando a planta usa 

seiva elaborada de outra planta  (ex.: erva-de-passarinho e árvore) 

4. Esclavagismo (+;-)   quando uma espécie escraviza a outra (ex.: formiga e pulgão) 

5. Amensalismo (0;-)   quando uma espécie libera toxinas que inibem o crescimento e 

desenvolvimento de outra (ex.: maré  vermelha) 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

  

1. O aumento das infestações por cupins em casas e prédios pode ser resultante da ação do homem 

sobre o ambiente e das características biológicas desses animais. 

A combinação de fatores que melhor explica esse aumento de infestações nas cidades é: 

a) facilidade de reprodução e organização dos indivíduos em diferentes castas. 

b) eliminação de predadores e maior número de machos reprodutores na colônia. 

c) disponibilidade de alimento e facilidade para instalação de novas colônias. 

d) presença de numerosos indivíduos operários e maior proteção do ninho. 

  

2. A partir da contagem de indivíduos de uma população experimental de protozoários, durante 

determinado tempo, obtiveram-se os pontos e a curva média registrados no gráfico abaixo. Tal gráfico 

permite avaliar a capacidade limite do ambiente, ou seja, sua carga biótica máxima. De acordo com o 

gráfico: 
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a) a capacidade limite do ambiente cresceu até o dia 6. 

b) a capacidade limite do ambiente foi alcançada somente após o dia 20. 

c) a taxa de mortalidade superou a de natalidade até o ponto em que a capacidade limite do ambiente 

foi alcançada. 

d) a capacidade limite do ambiente aumentou com o aumento da população. 

e) o tamanho da população ficou próximo da capacidade limite do ambiente entre os dias 8 e 20. 

  

3. As figuras abaixo mostram o crescimento populacional, ao longo do tempo, de duas espécies de 

Paramecium cultivadas isoladamente e em conjunto. Os resultados desse experimento embasaram o 

que é conhecido como Princípio de Gause. 

 
Considere o tipo de relação ecológica entre essas duas espécies e indique a afirmação correta. 

a) A espécie P. aurelia é predadora de P. caudatum. 

b) P. aurelia exclui P. caudatum por competição intraespecífica. 

c) P. aurelia e P. caudatum utilizam recursos diferentes. 

d) P. aurelia exclui P. caudatum por parasitismo. 

e) P. aurelia exclui P. caudatum por competição interespecífica. 

 

4. No estudo da dinâmica das populações naturais, entre os fatores demográficos que regulam o 

crescimento populacional podemos citar natalidade, mortalidade, imigração e emigração. 

Considerando as associações abaixo: 

I. Natalidade + imigração = mortalidade + emigração. 

II. Natalidade + imigração > mortalidade + emigração. 

III. Natalidade + imigração < mortalidade + emigração. 

 

Assinale a alternativa cuja(s) associação(ões) leva(m) ao crescimento populacional: 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) I e II. 

e) I, II e III. 

 

5. Traíras são predadoras naturais dos lambaris. Acompanhou-se, em uma pequena lagoa, a evolução da 

densidade populacional dessas duas espécies de peixes. Tais populações, inicialmente em equilíbrio, 

sofreram notáveis alterações após o início da pesca predatória da traíra, na mesma lagoa. 

Esse fato pode ser observado no gráfico abaixo, em que a curva 1 representa a variação da densidade 

populacional da traíra. 
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A curva que representa a variação da densidade populacional de lambaris é a de número: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

6. Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O 

macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um 

tipo de vaga-lume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus, fingindo 

ser desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele, é 

atacado e devorado por ela. 

A relação descrita no texto, entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus, é um 

exemplo de: 

a) comensalismo. 

b) inquilinismo. 

c) cooperação. 

d) predatismo. 

e) mutualismo.  

 

7. As orquídeas e a erva de passarinho são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre outras plantas. 

As orquídeas apenas se apóiam sobre as plantas, enquanto a erva de passarinho retira água e sais 

minerais das árvores em que vivem. 

Assinale a alternativa correta quanto às relações da erva de passarinho e das orquídeas com as plantas 

hospedeiras, respectivamente. 

a) amensalismo e parasitismo 

b) parasitismo e epifitismo 

c) parasitismo e predatismo 

d) parasitismo e protocoperação 

e) protocoperação e epifitismo 

 

8. Os indivíduos de uma comunidade podem estabelecer relações harmônicas e desarmônicas entre 

indivíduos da mesma espécie, ou entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações ecológicas 

são denominadas relações intra-específicas e interespecíficas, podendo ser exemplificadas, 

respectivamente, por: 

a) mutualismo e herbivorismo. 

b) sociedade e parasitismo. 

c) predatismo e colônia. 

d) protocoperação e mutualismo. 

e) colônia e sociedade. 
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9. Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um fungo. Ambas as espécies 

são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele 

local. Nesse caso, há uma relação chamada de: 

a) Comensalismo. 

b) Inquilinismo. 

c) Mutualismo. 

d) Protocooperação. 

 

10. O fungo Penicillium, por causar apodrecimento de laranjas, acarreta prejuízos pós-colheita. Nesse 

caso, o controle biológico pode ser feito utilizando-se a levedura Saccharomycopsis, que mata esse 

fungo, após perfurar sua parede e absorverseus nutrientes. É CORRETO afirmar que esse tipo de 

interação é conhecido como: 

a) comensalismo. 

b) mutualismo. 

c) parasitismo 

d) predatismo. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

a disponibilidade de alimento juntamente com a capacidade de sobrevivência em ambientes urbanos 

permitem que a população destes animais crescerem. 

 

2. e 

entre os dias 8 e 20 a população permaneceu de forma estável, ou seja, a população chegou na 

capacidade limite do ambiente. 

 

3. e 

o terceiro gráfico mostra que quando cultivadas juntas, a P. aurelia exclui P. caudatum por competição 

interespecífica, onde P. aurelia possui elevada densidade, enquanto que P. caudatum tem sua densidade 

bastante reduzida. 

 

4. b 

com a natalidade e imigração maiores que a mortalidade e emigração, a população vai aumentar ao longo 

do tempo, pois se nasce mais que morre e entra mais indivíduos em um dado local do que sai. 

 

5. d 

como a população de traíras foi reduzida, a predação exercida sobre a população de lambaris também 

foi e isso permitiu um crescimento populacional de lambaris na região. 

 

6. d 

Vagalumes do gênero Photuris  se alimenta  do macho do gênero Photinus, um caso de predação. 

 

7. b 

a erva de passarinho é um parasita pois ela retira nutrientes da planta hospedeira. Já as orquídeas são 

epífitas, pois apenas se apoiam no tronco das árvores. 

 

8. b 

a sociedade é uma relação intraespecífica harmônica em que há divisão de trabalho. Já o parasitismo é 

uma relação desarmônica interespecífica que não causa a morte do hospedeiro. 

 

9. c 

Líquens são um caso clássico de mutualismo, sendo eles seres vivos formados por uma associação entre 

alga e fungo, na qual um não pode viver sem o outro.  

 

10. d 

pelo fungo se alimentar perfurando e matando o outro, trata-se de um caso de relação desarmônica 

interespecífica conhecida como predação.  
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Pré-socráticos  
27 

jul 
 

RESUMO   
 

 

Pré-socráticos: Os primeiros filósofos 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a discussão entre Heráclito e Parmênides. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mudança e contradição. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pensamento, e o pensamento tem a capacidade de exprimir a essência imutável das coisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS  
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1. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a 

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

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

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

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

  

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

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

racionais. 

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

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

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

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

 

 

2. TEXTO I  

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

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

  

TEXTO II 

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

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

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

 

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

a) investigações do pensamento sistemático. 

b) preocupações do período mitológico. 

c) discussões de base ontológica. 

d) habilidades da retórica Sofistica. 

e) verdades do mundo sensível. 

 

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

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

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

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

 

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

correlação entre justiça e ética é resultado de 

a) determinações biológicas impregnadas na natureza humana. 

b) verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. 

c) mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas. 

d) convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. 

e) sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

razões: 

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

 é 

  

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

  

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

embora apenas subenten    

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

 é a medida de todas 

 

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

-te a ti 

 

 

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

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

opiniões é o que atesta a identidade de cada indivíduo. 

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

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

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

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

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

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

 

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

Ficou c

 

  

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

 

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

b) A permanência do ser. 

c) Transformação incessante das coisas. 

d) O Mundo das Ideias. 

 

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

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

seja como forma, seja como conteúdo  no pensamento filosófico. 

 

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

mítico no pensamento filosófico. 

a) ento ou do amor) entre todos 

 

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

c)  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

corrente é a que defende a tese do milagre grego. 

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

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

 

Assinale a alternativa correta. 

a) I é falsa e II verdadeira. 

b) I é verdadeira e II falsa. 

c) I e II são verdadeiras. 

d) I e II são falsas. 

 

9. Leia o texto abaixo: 

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

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

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

2003. p. 35. 

 

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

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

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

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

d)  

 

10. Atente ao texto a seguir: 

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

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

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

 

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

 

Sobre o texto, é correto afirmar que 

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

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

conhecimento racional. 

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

saber mítico privilegia a busca da sabedoria. 

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

do homem como essencial. 

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

criadora de sentidos a fantasia. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

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

 
  

 Como uma onda  Lulu Santos 

  

Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi 

um dia 

Tudo passa, tudo sempre 

passará 

A vida vem em ondas, 

como um mar 

Num indo e vindo 

infinito 

 

Tudo que se vê não é 

Igual ao que a gente viu a 

um segundo 

tudo muda o tempo todo no 

mundo 

 

Não adianta fugir 

Nem mentir pra si mesmo 

agora 

Há tanta vida lá fora 

Aqui dentro sempre 

 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 

  

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

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

 

Exercícios 

 
1. c 

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

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

essencial (arché) como solução primordial. 

 

2. c 

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

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

mobilismo. daí, encontramos a contradição teórica. Ontologia 

 

 

3. d 

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

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

demais. 

 

4. b 

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

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

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

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

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

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

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

falando de filosofia, mas de mitos. 

 

5. a 

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

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

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

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

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

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

 

6. c 

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

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

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

ideias faz parte da filosofia posterior, de Platão. 

 

7. d 

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

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

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

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

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

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

8. c 

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

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

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

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

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

 

9. d 

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

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

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

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

simultaneamente. 

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

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

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

 

10. a 

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

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

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

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

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

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

ocupava a centralidade observadora. 

 

Questão Contexto  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mudança e contradição. 
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Lançamento vertical e queda livre 
25 

jul 
 

 

RESUMO   
 

 

Lançamento Vertical: movimento realizado na vertical com velocidade inicial diferente de zero. Pode ser 

lançamento para cima ou para baixo. 

Queda Livre: movimento realizado na vertical com velocidade inicial sempre igual a zero. Apenas movimentos 

para baixo (queda). 

 

Como trata-se de um MUV, as equações que regem tal movimento são: 

Equação da posição: 

 

 

Equação da velocidade: 

 

 

Torricelli: 

 

 

Altura máxima: 

 

Algumas coisas mudaram em relação ao MUV: H é a altura que o corpo está, g é a aceleração da gravidade e 

o ± indica se a gravidade está a favor ou contra o movimento. 

Lembre-se de sempre adotar um referencial antes de começar a resolver as questões. É interessante usar 

tudo que está para cima positivo e tudo que está para baixo negativo. 

A altura máxima é atingida quando o corpo não consegue mais subir. Nessa situação, a velocidade do corpo 

é igual a zero. 

A gravidade tem o valor aproximado g=9,81m/s², mas para algumas questões é possível utilizar g=10m/s² (a 

própria questão vai informar isso). 
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Gráficos 

Lançamento Vertical para cima (g contra o movimento) 

 

Lançamento Vertical para baixo (g a favor do movimento) 

 

Queda Livre (g a favor do movimento) 

 
 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um objeto é lançado verticalmente para cima e retorna ao ponto de partida em 2,0s. Desprezando-se 

a resistência do ar e considerando g = 10 m/s², a altura atingida pelo objeto é, em metros: 

a) 2,5. 

b) 5,0. 

c) 10. 

d) 20. 

e) 40. 
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2. Para calcular a altura de uma ponte sobre o leito de um rio, um garoto abandonou uma pedra da ponte, 

a partir do repouso, e mediu o tempo transcorrido até que ela atingisse a superfície da água. 

Considerando a aceleração da gravidade igual a 10m/s² e sabendo que o tempo de queda da pedra foi 

de 2,2 segundos, pode-se afirmar que a altura da ponte, em metros, é um valor mais próximo de: 

a) 16. 

b) 20. 

c) 22. 

d) 24. 

e) 48. 

 

3. Atira-se em um poço uma pedra verticalmente para baixo, com uma velocidade inicial V0=10m/s. Sendo 

a aceleração local da gravidade igual a 10 m/s² e sabendo-se que a pedra gasta 2s para chegar ao fundo 

do poço, podemos concluir que a profundidade deste é, em metros: 

a) 30. 

b) 40. 

c) 50. 

d) 20. 

e) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

4. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência: 

I.  Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade 

superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. 

II.  A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem 

tocá-la. 

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve 

procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a 

régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. 

 

O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos 

tempos de reação 

 

 
 

 

A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação porque a 

a) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. 

b) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. 

c) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. 

d) força peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. 

e) velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear de tempo. 
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5. Do terraço de um edifício, você solta, sucessivamente, com velocidade inicial nula, três bolinhas de 

aço, a 0,50s de intervalo. No instante em que você solta a terceira, as duas primeiras se encontram nas 

posições s indicadas na opção: 

a) 

 

d) 

 

b) 

 

e) 

 
c) 

 

  

 

 

6. Um corpo é lançado de baixo para cima com velocidade inicial de 100m/s. Qual a altura em que ele 

para e o tempo que demora depois para cair? Dado g=10m/s². 

a) 1000m; 100s 

b) 750m; 50s 

c) 500m; 25s 

d) 500m; 10s 

e) 350m; 5s 

 

7. De um helicóptero que desce verticalmente é abandonada uma pedra, quando o mesmo se encontra 

a 100m do solo. Sabendo que a pedra leva 4 segundos para atingir o solo e supondo g=10m/s², a 

velocidade de descida do helicóptero, no momento em que a pedra é abandonada, tem valor: 

a) 25m/s 

b) 20m/s 

c) 15m/s 

d) 10m/s 

e) 5m/s 

 

8. Um jogador de basquetebol consegue dar um grande impulso ao saltar e seus pés atingem a altura de 

1,25 m. A aceleração da gravidade no local tem o valor de g = 10 m/s2. O tempo que o jogador fica no 

ar, aproximadamente, é: 

a) 1 s. 
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b) 2 s. 

c) 3 s. 

d) 4 s. 

e) 5 s. 

 

 

9. Um objeto é lançado do solo verticalmente para cima. Quando sua altura é 2 m, o objeto está com uma 

velocidade de 3 m/s. Admitindo-se que a aceleração gravitacional vale g=10m/s², pode-se afirmar que 

a velocidade com que esse objeto foi lançado, em m/s, é de: 

a) 4,7. 

b) 7. 

c) 8,5. 

d) 9. 

e) 9,5. 

 

10. A altura alcançada por um corpo lançado verticalmente para cima, no vácuo, com velocidade inicial 

V0, até sua velocidade se reduzir à metade é dada, em função da altura máxima H, pela expressão: 

a) H/2. 

b) H/4. 

c) H/8. 

d) 3H/4. 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

Em um local onde a aceleração da gravidade vale g=10 m/s², deixa-se cair uma pedra de uma altura de 125m, 

em direção ao solo. Dois segundos depois, uma segunda pedra é atirada da mesma altura. Sabendo-se que 

essas duas pedras atingiram o solo no mesmo instante, a velocidade com que a segunda pedra foi atirada 

tem intensidade aproximadamente igual a: 

a) 12 m/s. 

b) 27 m/s. 

c) 32 m/s. 

d) 41 m/s. 

e) 57 m/s. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

Como o tempo de subida é igual ao de descida e ambos valem 1 segundos, podemos calcular a altura 

através da equação de queda livre: 

H=a.t²/2 

 

H=10.1²/2 

 

H = 5 metros 

 

2. d 

S= gt²/2 
S=10*2,2²/2 
S=10*4,84/2 
S=48,2/2 
S = 24,1metros. 

 

3. b 

S = So+Vot + at 

S=10 . 2 + 10 . 2 = 20. 2 = 40m 

 

 

4. d 

 
 

5. b 

 

6. d 

Nesse tipo de  movimento, adotando o referencial para cima, a velocidade é positiva e a aceleração é 

negativa,pois é contrária ao movimento,sabendo da presença da gravidade podemos admitir que se 

trata de um M.U.V. vamos aplicar essa situação em uma das fórmulas: 

 

Lembrando que o instante que o instante que o móvel para num lançamento vertical é na mudança de 

sentido, ou seja, v = 0 m/s 

 

V=vo+a.t 

0=100+(-10).t 

10t=100 

t=10s 

 

Ou seja depois de 10 segundos o corpo para lá em cima e muda de sentido(começa a cair). 

 

Pra achar o espaço(altura) vamos recorrer a fórmula de Torricelli. 

 

V²=V0  

0=10000+2.(-  
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7. e 

S=So+Vo.t+(1/2)a.t² 

0=100+vo.4+1/2.(-10).4² 

0=100+4vo-5.16  

4vo=100-80 

4vo=20 

vo=20/4 

vo = 5 m/s 

 

 

 

8. a 

V²=Vo²-2.g.h 

0=Vo²-2.10.1,25 

0=Vo²-20.1,25 

Vo²=25 

V=5m/s 

 

V=v0 + at 

5 = 0  10t 

T = 1/2s 

 

Tempo de subida = tempo de descida 

Tempo total igual a soma dos tempos de subida e descida 

Portanto, tempo total igual a 1 s. 

 

 

9. b 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2𝑔ℎ 

32 = 𝑣0
2 − 40 

𝑣0 = 7 𝑚/𝑠 

10. d 

0 = 𝑣0
2 − 2𝑔𝐻 

𝐻 =
𝑣0

2

2𝑔
 

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣 =
𝑣0

2
→

𝑣0
2

4
= 𝑣0

2 − 2𝑔𝐻 → ℎ =
3

4
.

𝑣0
2

2𝑔
→ ℎ =

3𝐻

4
 

Questão Contexto 
b 

 

Tempo de queda da primeira pedra: 

ℎ =
𝑔𝑡2

2
 

𝑡 = √
2.125

10
= 5𝑠 

Equação horária da segunda pedra: 

 

ℎ = 𝑣0(𝑡 − 2) +
𝑔(𝑡 − 2)2

2
, 𝑜𝑛𝑑𝑒 (𝑡 − 2) 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑟𝑎 2𝑠 𝑎𝑡𝑟á𝑠 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑟𝑎. 

125 = 𝑣𝑜(5 − 2) + 5(5 − 2)2 → 𝑣0 =
80

3
≈ 26,6

𝑚

𝑠
≈ 27

𝑚

𝑠
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Leis de Newton 
25 

jul 
 

 

RESUMO   
 

 

1ª Lei de Newton  Princípio da Inércia 

Um corpo, livre de forças externas (ou com a resultante delas sendo igual a zero) estará realizando um MRU 

ou estará em repouso. 

A inércia é uma propriedade da matéria que consiste na resistência ao estado de movimento, seja ele o 

repouso ou MRU. Quando um cavalo está em movimento e dá uma pausa brusca, o cavaleiro é projetado 

para frente por inércia. Da mesma forma, ao acelerar um carro, a pessoa sente suas costas fazendo uma força 

contra o banco. 

 

2ª Lei de Newton  Princípio Fundamental da Dinâmica 

A resultante das forças aplicadas a um ponto material de massa m produz uma aceleração tal que: 

Fr=m.a 

Os vetores força e aceleração têm sempre mesma direção e sentido, pois a massa é sempre positiva. 

A unidade padrão no SI para a Força é o Newton (N = Kg.m/s²). 

 

3ª Lei de Newton  Ação e Reação 

Quando um corpo A exerce uma força FA num corpo B, este exerce um A uma outra força FB. Essas forças 

terão mesma intensidade, direção e sentidos opostos. 

 

|FA|=|FB| 

 

 
 

 

 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. Na parte final de seu livro Discursos e demonstrações concernentes a duas novas ciências, publicado 

em 1638, Galileu Galilei trata do movimento do projétil da seguinte maneira: "Suponhamos um corpo 

qualquer, lançado ao longo de um plano horizontal, sem atrito; sabemos que esse corpo se moverá 

indefinidamente ao longo desse plano, com um movimento uniforme e perpétuo, se tal plano for 

limitado."  

O princípio físico com o qual se pode relacionar o trecho destacado acima é:  

a) o princípio da inércia ou primeira lei de Newton.  

b) o princípio fundamental da Dinâmica ou Segunda Lei de Newton.  

c) o princípio da ação e reação ou terceira Lei de Newton.  

d) a Lei da gravitação Universal.  

e) o princípio da energia cinética  
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2. Três blocos, A, B e C, deslizam sobre uma superfície horizontal cujo atrito com estes corpos é 

desprezível, puxados por uma força F de intensidade 6,0 N.  

 

 
 

A aceleração do sistema é de 0,60m/s2 e as massas de A e B são respectivamente 2,0kg e  

5,0kg. A massa do corpo C vale, em kg,  

a)   1,0  

b)   3,0  

c)   5,0  

d)   6,0  

e)   10  

 

3. Considere um bloco sujeito a duas forças, F1 e F2, conforme ilustra o esquema. 

 

 
O bloco parte do repouso em movimento uniformemente acelerado e percorre uma distância de 20 m 

sobre o plano horizontal liso em 4 s. o valor da massa do bloco é igual a 3 kg e o da intensidade da 

força F2 é 50 N. 

 

A intensidade da força F1, em newtons, equivale a: 

a) 57,5 

b) 42,5 

c) 26,5 

d) 15,5 

 

4.  
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Imagine dois atletas, A e B, de salto em distância. A massa do atleta A é igual a 90 kg e a massa do atleta 

B é igual a 60 kg. Após a corrida eles conseguem imprimir ao solo, antes do salto, força de igual 

intensidade. Sendo a aceleração do competidor A dada por αA, e aceleração do competidor B dado 

por αB, determine qual seria a aceleração do competidor A em função da aceleração do competidor 

B. 

 

5. Uma caixa de massa m, é puxada por uma corda com uma força �⃗�, horizontal e de módulo constante, 

sobre uma superfície horizontal com atrito, na superfície da Terra. 

 

 
O número total de forças que atuam no conjunto (caixa, corda e Terra) é de 

a) 10 

b) 2 

c) 4 

d) 8 

e) 6 

 

6. Em Júpiter a aceleração da gravidade vale aproximadamente 25 m/s² (2,5x maior do que a aceleração 

da gravidade da Terra). Se uma pessoa possui na Terra um peso de 800 N, quantos newtons esta mesma 

pessoa pesaria em Júpiter? 

a) 36 

b) 80 

c) 800 

d) 2000 

 

7. Um astronauta com o traje completo tem uma massa de 120 kg. Ao ser levado para a Lua, onde a 

aceleração Da gravidade é igual a 1,6 m/s², a sua massa e seu peso serão, respectivamente: 

a) 75kg e 120N 

b) 120kg e 192N 

c) 192kg e 192N 

d) 120kg e 120N 

e) 75kg e 192N 

 

8. Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, 

a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamentos de sobrevivência era de 

aproximadamente 300 kg. O campo gravitacional lunar é, aproximadamente, 1/6 do campo 

gravitacional terrestre. Se a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 10,0 m/s², podemos 

afirmar que 

a) a massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg e seu peso é 500 N. 

b) a massa total de Armstrong na Terra é de 50 kg e seu peso é 3000 N.  

c) a massa total de Armstrong na Terra é de 300 kg e seu peso é 500 N. 

d) a massa total de Armstrong na Lua é de 50 kg e seu peso é 3000 N. 

e) o peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais. 
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9. Doutor Botelho quer instalar um portão elétrico na garagem de sua casa. O sistema é composto de um 

contrapeso à extremidade de um cabo de aço de massa desprezível, que passa por uma polia, de massa 

também desprezível. A outra extremidade do cabo de aço é presa ao portão, como mostrado na figura. 

Sabendo-se que o portão possui uma massa de 100,0 kg, qual deve ser a massa do contrapeso para 

que o portão suba com aceleração igual a 0,1g, sendo g a aceleração da gravidade? Desconsidere 

qualquer outra força externa realizada pelo motor do portão. 

 

 
 

a) 81,8 kg 

b) 122,2 kg 

c) 61,0 kg 

d) 163,6 kg 

e) 127,5 kg 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

Há dois momentos no salto de paraquedas em que a velocidade do paraquedista torna-se constante: quando 

atinge velocidade máxima, que é aproximadamente 200 km/h, e no momento do pouso. Com base nas Leis 

da Física, a força de arrasto do ar 

a) é maior quando o paraquedista encontra-se em velocidade de pouso. 

b) é a mesma, seja na velocidade máxima ou no momento do pouso. 

c) é maior quando o paraquedista encontra-se com velocidade máxima. 

d) é zero nesses dois momentos. 

e) depende da posição do corpo do paraquedista nesses dois momentos. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. a 

Considere um corpo não submetido à ação de forças ou submetido a um conjunto de forças de 

resultante nula; nesta condição esse corpo não sofre variação de velocidade. Isto significa que, se está 

parado, permanece parado, e se está em movimento, permanece em movimento em linha reta e a sua 

velocidade se mantém constante. Tal princípio, formulado pela primeira vez por Galileu e, 

posteriormente, confirmado por Newton, é conhecido como primeiro princípio da Dinâmica (1ª lei de 

Newton) ou princípio da Inércia. 

 

2. b 

Como o fio é inextensível (comprimento constante ao longo de todo o movimento) os dois blocos se 

movem com a mesma aceleração a pelo plano horizontal, na direção da força F. 

Como a massa do fio também é desprezível, a resultante das forças que atuam sobre ele deve ser nula. 

Tendo estes dois pré-requisitos, podemos considerar os blocos integrantes do sistema como um só 

bloco cuja massa é a soma das massas dos blocos individuais.  

Lançando mão do princípio fundamental da dinâmica (2ª lei de Newton) temos que: 

𝐹𝑅 = 𝑀𝑎 

𝑀 = 𝑚𝐴 + 𝑚𝐵 + 𝑚𝐶 

6 = (2 + 5 + 𝑚𝐶)0,6 

𝑚𝐶 = 3 𝑘𝑔 

 

3. b 

 
 

4. d 

 
 

5. d
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6. d 

 
 

7. b 

A massa é uma propriedade intrínseca dos corpos que não varia só porque mudou de posição. Então, 

permanece com seu valor de 120 kg na Lua. 

O peso do corpo pode ser calculado por: 

𝐹𝑅 = 𝑚𝑎 → 𝑃 = 𝑚𝑔 
𝑃 = 120.1,6 = 192 𝑁 

8. a 

 
 

9. b 

 
 

Questão Contexto 

b 
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RESUMO   
 

 

 

Proteínas são uma cadeia de aminoácidos formada durante o processo de tradução, que possui a participação 

de RNA e ribossomos.  

 

Os aminoácidos, por sua vez, são formados por um carbono central, ligado a uma cadeia lateral que 

diferencia os aminoácidos entre si, além de um grupo ácido carboxílico e um grupo amina em comum a 

todos eles (por isso: Amino-ácidos).  

 
 

No total, são 20 aminoácidos diferentes, classificados em: 

 
 

Os aminoácidos essenciais não são sintetizados pelo organismo e, portanto, devem ser obtidos por meio da 

dieta. Por outro lado, os aminoácidos naturais ou não essenciais, podem ser produzidos pelo próprio 

organismo, por meio de reações bioquímicas.  

 

 

Elas podem ser classificadas quanto a sua estrutura em: 
Primária: é uma sequência linear de aminoácidos 

Secundária: é a sequência começando a ganhar forma. Pode ser helicoidal ou pregueado. 

Terciária: é uma estrutura tridimensional na qual já pode desempenhar uma função. 

Quaternária: é a junção de duas ou mais estruturas terciárias. 

 

 

As ligações entre aminoácidos são chamadas de ligações peptídicas: 

Proteínas 
27 

jul 
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Desnaturação 
A temperatura alta ou um pH ácido pode desnaturar uma proteína. Desnaturar consiste na quebra de ligações 

de hidrogênio e dissulfeto presentes nas estruturas secundárias e terciárias, fazendo com que a proteína 

permaneça com a sequência de aminoácidos. Entretanto, quando uma proteína perde a sua estrutura, ela 

também perde a sua função. 

 

 
 

As proteínas podem ter diversas funções, como: 

• Catalizadores (ex.: enzimas) 

• Transporte (ex.: hemoglobina) 

• Estrutural (ex.: colágeno) 

• Defesa (ex.: anticorpos)  

• Reguladoras (ex.: hormônios). 
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Enzimas 
 

As enzimas são de origem proteica e são considerados Catalisadores, visto que aceleram reações químicas. 

Isso ocorre pela redução da energia de ativação.  No entanto, não se modificam com a reação. 

 

As enzimas são específicas em relação ao substrato (teoria da chave-fechadura) 

 
(modelo chave-fechadura da enzima) 

 

Elas podem ser alteradas em relação a velocidade enzimática como temperatura, pH e concentração de 

substrato. 

 
 

Como toda proteína, a enzima também sofre o mesmo processo de desnaturação, pela ação da temperatura 

e pH 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Além de serem as macromoléculas mais abundantes nas células vivas, as proteínas desempenham 

diversas funções estruturais e fisiológicas no metabolismo celular. Com relação a essas substâncias, é 

correto afirmar que: 

a) são todas constituídas por sequências monoméricas de aminoácidos e monossacarídeos. 

b) além de função estrutural, são também as mais importantes moléculas de reserva energética e de 

defesa. 

c) são formadas pela união de nucleotídeos por meio dos grupamentos amina e hidroxila. 

d) cada indivíduo produz as suas proteínas, que são codificadas de acordo com o material genético. 

e) a sua estrutura é determinada pela forma, mas não interfere na função ou especificidade. 

 

2. O perigo das febres altas se associa principalmente a inativação das proteínas do sistema nervoso, 

podendo ser fatal para o organismo. Nessa condição, e correto afirmar que as proteínas: 
a) Rompem as ligações internas entre os lipídios. 
b) Ganham átomos que se agregam a sua molécula. 
c) Separam os aminoácidos e suas ligações peptídicas. 
d) Alteram sua estrutura, prejudicando sua função biológica. 
e) Sofrem uma desnaturação que promove sua reestruturação espacial. 
 

3. Analise a figura a seguir que mostra a mudança da estrutura terciária de uma proteína enzimática, pela 

modificação das condições às quais ela está exposta. 

 
Disponível em: 

https://www.puc-rio.br/vestibular/repositorio/provas/2011/download/provas/VEST2011PUCRio_GRUPOS 

Esta mudança é chamada de  

a) saturação e pode ser causada pela alteração do pH do meio.  

b) renaturação e pode ser causada pela alteração da temperatura do meio.  

c) saponifização e pode ser causada pela alteração de pH do meio.  

d) floculação e pode ser causada pela mudança de densidade do meio.  

e) desnaturação e pode ser causada pela alteração de temperatura do meio. 

 

4. Qual o composto biológico que tem como função facilitar e aumentar a velocidade das reações 

envolvendo biomoléculas orgânicas nas células? 
a) esteroides 
b) carboidratos 
c) polissacarídios 
d) lipídios 
e) proteína com função enzimática 
 

5. Considere as afirmações abaixo relativas aos efeitos da elevação da temperatura no funcionamento das 

reações enzimáticas: 
I. A elevação da temperatura, muito acima de sua temperatura ótima, pode reduzir a atividade de 

uma enzima. 
II. A elevação da temperatura pode desnaturar uma enzima. 
III. Todas as enzimas têm a mesma temperatura ótima. 
IV. Algumas enzimas são estáveis no ponto de ebulição da água. 
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Estão corretas: 
a) I, II e IV, apenas. 
b) I, II e III, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) II e IV, apenas. 
e) todas as afirmações. 
 

6. Uma molécula de hemoglobina é composta por quatro unidades macromoleculares correspondentes 

a duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Essas cadeias ligam-se de maneira estável de modo a assumir 

a configuração tetraédrica da molécula completa. O arranjo descrito explica a: 
a) Estrutura dos coacervados. 
b) Estrutura terciária das proteínas. 
c) Estrutura quaternária das proteínas. 
d) Estrutura secundária das proteínas. 
e) Estrutura primária das proteínas. 

 

7. Quanto às proteínas, podemos afirmar corretamente que: 
a) Duas proteínas que por hidrólise originam os mesmos aminoácidos, nas mesmas proporções, 

podem não ser proteínas iguais. 
b) Desnaturação significa ligação entre aminoácidos, e é uma síntese por desidratação. 
c) A estrutura terciária de uma proteína determina sua forma, mas não interfere como sua função ou 

especificidade. 
d) Além da importante função estrutural, as proteínas também são as mais importantes substâncias 

de reserva energética e de defesa. 
e) O colágeno e a elastina são componentes contráteis das células musculares e deslizam gerando 

movimentos. 
 

8. Considere as seguintes afirmativas: 

I. As proteínas são substâncias de grande importância para os seres vivos: muitas participam da 

construção da matéria viva. 

II. As proteínas chamada enzimas facilitam reações químicas celulares. 

III. Os anticorpos, que também são proteínas, funcionam como substâncias de defesa. 

 

Assinale: 

a) se somente I estiver correta. 

b) se somente II estiver correta. 

c) se somente III estiver correta. 

d) se I e II estiverem corretas. 

e) se todas estiverem corretas. 

 

9. Em uma amostra obtida da trituração de uma parte do fígado humano, constatou-se que 18% de sua 

composição química apresentou um componente com as seguintes evidências: 
I. Transporte de O2 para os tecidos através da hemoglobina. 
II. Contração da musculatura por meio de miosina e actina. 
III. Confere resistência aos tendões pela ação do colágeno. 
IV. Combate às infecções por intermédio dos anticorpos. 
 

Pode-se concluir que o componente químico analisado no experimento é o(a) ___ de natureza ___ . 

A opção que completa, corretamente, as lacunas é: 
a) vitamina, orgânica. 
b) proteína, orgânica. 
c) aminoácido, inorgânica. 
d) íon cálcio, inorgânica. 
e) ácido nucleico, orgânica. 
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10. Na década de 1940, na Região Centro-Oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras 

estavam morrendo por uma peste desconhecida fizeram uma promessa, que consistiu em não comer 

carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante três meses, arroz, feijão, verduras e 

legumes formaram o prato principal desses produtores. 
O Hoje, 15 out. 2011 (adaptado). 

 

Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o  período da 

promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em 

a) vitaminas A e E. 

b) frutose e sacarose. 

c) aminoácidos naturais. 

d) aminoácidos essenciais. 

e) ácidos graxos saturados. 

 

11. Uma reportagem em relação à definição do que é o leite de fato foi veiculada na Folha de S. Paulo, 

classe que é um catalisador biológico é a  
a) dos lipídios. 
b) dos minerais. 
c) das enzimas. 
d) das vitaminas. 
e) dos glicídios. 

 

12. Atletas devem ter uma alimentação rica em proteínas e carboidratos. Assim devem consumir 

preferencialmente os seguintes tipos de alimentos, respectivamente: 
a) verduras e legumes pobres em amido 
b) óleos vegetais e verduras 
c) massas e derivados de leite 
d) farináceos e carnes magras 
e) carnes magras e massas 
 

13. O funcionamento dos organismos vivos depende de enzimas, as quais são essenciais às reações 

metabólicas celulares. Essas moléculas: 
a) possuem cadeias nucleotídicas com dobramentos tridimensionais que reconhecem o substrato 

numa reação do tipo chave-fechadura. 
b) diminuem a energia de ativação necessária à conversão dos reagentes em produtos. 
c) aumentam a velocidade das reações químicas quando submetidas a pH maior que 8,0 e menor que 

6,0. 
d) são desnaturadas em temperaturas próximas de 0 ºC, paralisando as reações químicas metabólicas. 
e) são consumidas em reações metabólicas exotérmicas, mas não alteram o equilíbrio químico. 
 

14. Apesar da carne bovina ser frequente na dieta humana, a proteína bovina não é encontrada em nosso 

corpo. Isso ocorre porque: 

a) o ser humano não possui enzimas para digerir as proteínas da carne bovina. 

b) as vitaminas da carne bovina desnaturam durante o cozimento. 

c) a proteína bovina sofre digestão e os aminoácidos liberados são usados na produção de proteínas 

humanas. 

d) os lipídios presentes na carne bovina impermeabilizam suas proteínas, impedindo a absorção. 

e) os aminoácidos presentes na carne bovina são diferentes daqueles usados pelas células humanas. 
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15. Dentre as afirmações abaixo, assinale a(s) que caracteriza(m) corretamente as proteínas. 

I. São essencialmente formadas por C, H, O, N. 

II. São macromoléculas formadas pela união sucessiva de carboidratos de diversos tipos.  

III. Podem formar estruturas diferenciadas, denominadas primária, secundária, terciária e 

quaternária. 

IV. Seu constituinte básico é o aminoácido. 

 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) I, III e IV. 

d) II e IV. 

e) Apenas I. 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Chef propõe receitas com insetos como fonte alternativa de proteína  

Já pensou em substituir as proteínas que está acostumado a consumir como carne bovina, leite e ovos por 

insetos? Pode parecer nojento num primeiro momento, mas grilos, tenébrios, formigas e baratas podem ser 

uma solução para garantir a sobrevivência, especialmente, em países com altas taxas de desnutrição. [...] 

"Dependendo do corte da carne, os insetos podem ter até 60% a mais de proteína que uma carne bovina. 

Essa equivalência de vitaminas acaba propondo estudos para que o consumo de insetos seja incluído em 

países com altas taxas de desnutrição", afirma.  
Fonte: http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2016/07/chef-propoe-receitas-com-insetos-como-fonte-alternativa-de-

proteina.html 

Data de acesso: 07/01/2018 

A partir dos seus conhecimentos sobre proteínas e nutrição, diga se haveria alguma alteração nas proteínas 

humanas mudando a fonte de proteínas de carne bovina para proteínas de insetos. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

Todas as proteínas são formadas a partir do processo de tradução, que tem a participação do material 

genético 

 

2. d 

O aumento da temperatura pode desnaturar a proteína, fazendo com que ela perca sua função 

 

3. e 

Podemos ver que há uma perda da forma terciária da proteína (desnaturação), que pode ocorrer por 

fatores ambientais, como exemplo, aumento da temperatura. 

 

4. e 

As proteínas com função enzimática possuem função catalítica, facilitando reações 

 

5. d 

O aumento da temperatura pode fazer com que a proteína perca sua forma e função (desnaturação) e 

esta temperatura ótima de atuação das proteínas pode variar: enquanto algumas atuam melhor em 

temperaturas mais baixas, outras atuam melhor em temperaturas mais altas. 

 

6. c 

O texto descreve a ligação de macromoléculas de proteínas, ou seja, é uma forma de proteína 

quaternária. 

 

7. a 

Os aminoácidos que compõem uma proteína podem ser os mesmos, porém a ordem que eles se ligam 

pode ser diferente, e alterar a forma, o tipo e a função da proteína. 

 

8. e 

As proteínas têm função estrutural (ex.: colágeno, formando o tecido cartilaginoso), catalizadores (ex.: 

enzimas, que facilitam reações) e de defesa (ex.: anticorpos, que participam do sistema imune) 

 

9. b 

As proteínas são compostos orgânicos que possuem diversas funções no metabolismo e corpo humano, 

algumas destas funções descritas nas evidências da questão. 

 

10. d 

Os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo humano não consegue produzir, ou seja, os 

conseguem apenas através da alimentação. Sem proteínas na alimentação, é necessária uma 

suplementação alimentar. 

 

11. c 

As enzimas são proteínas com função de catalizador, facilitando reações. 

 

12. e 

Carnes são ricas em proteínas, principalmente por sua constituição de actina e miosina. Massas são ricas 

em carboidratos. 

 

13. b 
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A função de catalizador das enzimas facilita reações pois consegue diminuir a energia de ativação e 

acelerar a reação. 

 

14. c 

As proteínas ingeridas precisam sofrer digestão, liberando aminoácidos. Estes aminoácidos que serão 

absorvidos e utilizados na produção de proteínas, e não as sequencias deles que foram ingeridas. 

 

15. c 

Por serem compostos orgânicos e nitrogenados (formados por aminoácidos), as proteínas possuem 

grande quantidade de C, H, O e N, e podem possuir diversas formas estruturais. 

 

Questão Contexto 

 

Não haveria alterações. As proteínas que ingerimos são digeridas em aminoácidos, e estes formam novas 

proteínas no nosso organismo. Biologicamente não faz diferença se alimentar de insetos, ou de carne de boi, 

ou outras fontes de proteínas, desde que ingeríssemos a quantidade suficiente de aminoácidos. 
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Dinâmica de populações e Relações 

ecológicas 

27 

jul 
 

 

RESUMO 
 

 

População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem e ocupam uma mesma área ao 

mesmo tempo. O tamanho populacional equivale ao número de indivíduos de uma população, enquanto a 

densidade populacional pode variar de acordo com as alterações do meio, e é determinada pela seguinte 

fórmula: 

, onde D = densidade; N = número de indivíduos da população; S = unidade de área ou de volume. 

Os principais fatores que modificam esta densidade são a imigração (novos indivíduos chegam na 

população), a emigração (os indivíduos saem da população), a natalidade (indivíduos que nascem em uma 

população) e mortalidade (número de indivíduos que morre em uma população). 

A imigração (I) e a natalidade (N) aumentam a densidade populacional, enquanto a emigração (E) e a 

mortalidade (M) diminuem a densidade. 

 
 

O potencial biótico é a capacidade de uma população para crescer em condições favoráveis, ou seja, é a 

capacidade dos seres vivos se multiplicarem através da reprodução. Já a resistência do meio é o conjunto de 

fatores que limitam o crescimento populacional, impedindo um crescimento exponencial da população, e 

geram como consequências a competição, o parasitismo e o predatismo. 

 

 
 

Chamamos de princípio de Gause, ou princípio da exclusão competitiva, quando duas espécies 

compartilham o mesmo nicho ecológico, por causa dos recursos limitados, e competem entre si. 

 

As relações ecológicas são as relações dos seres vivos entre si, podendo ser classificadas em: 

• Intra-específicas - ocorrem dentro da mesma população (isto é, entre indivíduos da mesma espécie). 

• Interespecíficas  ocorrem entre populações diferentes (entre indivíduos de espécies diferentes). 

• Harmônicas  relações em que nenhuma das partes têm prejuízo 

• Desarmônicas  relações em que pelo menos uma sai prejudicada 

 

Assim, podemos classificar as relações existentes em: 

• Harmônicas Intra-específicas 
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1. Colônia (+;+)  indivíduos são ligados uns aos outros (ex.: coral, caravela) 

2. Sociedade (+;+)  indivíduos separados. Há divisão de trabalho (ex.: cupim, formiga) 

3. Gregarismo (+;+)  indivíduos separados. Não há divisão de trabalho (ex.: cardume) 

• Harmônicas Interespecíficas 

1. Protocooperação (+;+)  relação em que ambos saem beneficiados, mas não é obrigatória, 

pois ambos conseguem viver separados (ex.: anu e boi) 

2. Mutualismo (+;+)  relação em que ambos saem beneficiados e é obrigatória, pois eles não 

sobrevivem quando estão separados (ex.: bactéria e boi) 

3. Comensalismo (0;+)  uma espécie come os restos alimentares de outros seres (ex.: tubarão 

e rêmora) 

4. Inquilinismo (0;+)  um indivíduos vive dentro ou sobre outra espécie, sem prejudicar. O 

epifitismo é considerado um subtipo de inquilinismo (ex.: bromélia e árvore; peixe agulha e 

pepino-do-mar) 

5. Foresia (0;+)   uma espécie, geralmente séssil, usa a outra para a locomoção (ex.: carrapicho 

e o cachorro) 

• Desarmônicas Intra-específicas 

1. Canibalismo (+;-)   quando o indivíduo come outro ser da mesma espécie (ex.: louva-deus; 

aranha viúva-negra) 

2. Competição (-;-)   quando indivíduos da mesma espécie competem por comida, 

reprodução, território, abrigo, etc. A competição sempre é negativa, pois traz desgaste a 

ambos (ex.: leões por parceiras sexuais) 

• Desarmônicas interespecíficas 

1. Competição (-;-)   quando indivíduos de espécies diferentes competem por comida, 

reprodução, território, abrigo, etc.  A competição sempre é negativa, pois traz desgaste a 

ambos (ex.: leão e hiena) 

2. Predação (+;-)  quando um animal se alimenta de outro, causando sua morte  (ex.: leão e 

zebra) 

3. Parasitismo (+;-)  quando um animal se alimenta de outro, sem causar sua morte (ex.: 

lombriga e o homem). Pode ser dividido entre holoparasitismo, quando uma planta usa seiva 

bruta de uma planta (ex.: cipó-chumbo e árvore) e hemiparasitismo, quando a planta usa 

seiva elaborada de outra planta  (ex.: erva-de-passarinho e árvore) 

4. Esclavagismo (+;-)   quando uma espécie escraviza a outra (ex.: formiga e pulgão) 

5. Amensalismo (0;-)   quando uma espécie libera toxinas que inibem o crescimento e 

desenvolvimento de outra (ex.: maré  vermelha) 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

  

1. O aumento das infestações por cupins em casas e prédios pode ser resultante da ação do homem 

sobre o ambiente e das características biológicas desses animais. 

A combinação de fatores que melhor explica esse aumento de infestações nas cidades é: 

a) facilidade de reprodução e organização dos indivíduos em diferentes castas. 

b) eliminação de predadores e maior número de machos reprodutores na colônia. 

c) disponibilidade de alimento e facilidade para instalação de novas colônias. 

d) presença de numerosos indivíduos operários e maior proteção do ninho. 

  

2. A partir da contagem de indivíduos de uma população experimental de protozoários, durante 

determinado tempo, obtiveram-se os pontos e a curva média registrados no gráfico abaixo. Tal gráfico 

permite avaliar a capacidade limite do ambiente, ou seja, sua carga biótica máxima. De acordo com o 

gráfico: 
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a) a capacidade limite do ambiente cresceu até o dia 6. 

b) a capacidade limite do ambiente foi alcançada somente após o dia 20. 

c) a taxa de mortalidade superou a de natalidade até o ponto em que a capacidade limite do ambiente 

foi alcançada. 

d) a capacidade limite do ambiente aumentou com o aumento da população. 

e) o tamanho da população ficou próximo da capacidade limite do ambiente entre os dias 8 e 20. 

  

3. As figuras abaixo mostram o crescimento populacional, ao longo do tempo, de duas espécies de 

Paramecium cultivadas isoladamente e em conjunto. Os resultados desse experimento embasaram o 

que é conhecido como Princípio de Gause. 

 
Considere o tipo de relação ecológica entre essas duas espécies e indique a afirmação correta. 

a) A espécie P. aurelia é predadora de P. caudatum. 

b) P. aurelia exclui P. caudatum por competição intraespecífica. 

c) P. aurelia e P. caudatum utilizam recursos diferentes. 

d) P. aurelia exclui P. caudatum por parasitismo. 

e) P. aurelia exclui P. caudatum por competição interespecífica. 

 

4. No estudo da dinâmica das populações naturais, entre os fatores demográficos que regulam o 

crescimento populacional podemos citar natalidade, mortalidade, imigração e emigração. 

Considerando as associações abaixo: 

I. Natalidade + imigração = mortalidade + emigração. 

II. Natalidade + imigração > mortalidade + emigração. 

III. Natalidade + imigração < mortalidade + emigração. 

 

Assinale a alternativa cuja(s) associação(ões) leva(m) ao crescimento populacional: 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) I e II. 

e) I, II e III. 

 

5. Traíras são predadoras naturais dos lambaris. Acompanhou-se, em uma pequena lagoa, a evolução da 

densidade populacional dessas duas espécies de peixes. Tais populações, inicialmente em equilíbrio, 

sofreram notáveis alterações após o início da pesca predatória da traíra, na mesma lagoa. 

Esse fato pode ser observado no gráfico abaixo, em que a curva 1 representa a variação da densidade 

populacional da traíra. 
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A curva que representa a variação da densidade populacional de lambaris é a de número: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

6. Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O 

macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um 

tipo de vaga-lume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus, fingindo 

ser desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele, é 

atacado e devorado por ela. 

A relação descrita no texto, entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus, é um 

exemplo de: 

a) comensalismo. 

b) inquilinismo. 

c) cooperação. 

d) predatismo. 

e) mutualismo.  

 

7. As orquídeas e a erva de passarinho são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre outras plantas. 

As orquídeas apenas se apóiam sobre as plantas, enquanto a erva de passarinho retira água e sais 

minerais das árvores em que vivem. 

Assinale a alternativa correta quanto às relações da erva de passarinho e das orquídeas com as plantas 

hospedeiras, respectivamente. 

a) amensalismo e parasitismo 

b) parasitismo e epifitismo 

c) parasitismo e predatismo 

d) parasitismo e protocoperação 

e) protocoperação e epifitismo 

 

8. Os indivíduos de uma comunidade podem estabelecer relações harmônicas e desarmônicas entre 

indivíduos da mesma espécie, ou entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações ecológicas 

são denominadas relações intra-específicas e interespecíficas, podendo ser exemplificadas, 

respectivamente, por: 

a) mutualismo e herbivorismo. 

b) sociedade e parasitismo. 

c) predatismo e colônia. 

d) protocoperação e mutualismo. 

e) colônia e sociedade. 
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9. Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um fungo. Ambas as espécies 

são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele 

local. Nesse caso, há uma relação chamada de: 

a) Comensalismo. 

b) Inquilinismo. 

c) Mutualismo. 

d) Protocooperação. 

 

10. O fungo Penicillium, por causar apodrecimento de laranjas, acarreta prejuízos pós-colheita. Nesse 

caso, o controle biológico pode ser feito utilizando-se a levedura Saccharomycopsis, que mata esse 

fungo, após perfurar sua parede e absorverseus nutrientes. É CORRETO afirmar que esse tipo de 

interação é conhecido como: 

a) comensalismo. 

b) mutualismo. 

c) parasitismo 

d) predatismo. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

a disponibilidade de alimento juntamente com a capacidade de sobrevivência em ambientes urbanos 

permitem que a população destes animais crescerem. 

 

2. e 

entre os dias 8 e 20 a população permaneceu de forma estável, ou seja, a população chegou na 

capacidade limite do ambiente. 

 

3. e 

o terceiro gráfico mostra que quando cultivadas juntas, a P. aurelia exclui P. caudatum por competição 

interespecífica, onde P. aurelia possui elevada densidade, enquanto que P. caudatum tem sua densidade 

bastante reduzida. 

 

4. b 

com a natalidade e imigração maiores que a mortalidade e emigração, a população vai aumentar ao longo 

do tempo, pois se nasce mais que morre e entra mais indivíduos em um dado local do que sai. 

 

5. d 

como a população de traíras foi reduzida, a predação exercida sobre a população de lambaris também 

foi e isso permitiu um crescimento populacional de lambaris na região. 

 

6. d 

Vagalumes do gênero Photuris  se alimenta  do macho do gênero Photinus, um caso de predação. 

 

7. b 

a erva de passarinho é um parasita pois ela retira nutrientes da planta hospedeira. Já as orquídeas são 

epífitas, pois apenas se apoiam no tronco das árvores. 

 

8. b 

a sociedade é uma relação intraespecífica harmônica em que há divisão de trabalho. Já o parasitismo é 

uma relação desarmônica interespecífica que não causa a morte do hospedeiro. 

 

9. c 

Líquens são um caso clássico de mutualismo, sendo eles seres vivos formados por uma associação entre 

alga e fungo, na qual um não pode viver sem o outro.  

 

10. d 

pelo fungo se alimentar perfurando e matando o outro, trata-se de um caso de relação desarmônica 

interespecífica conhecida como predação.  
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Pré-socráticos  
27 
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RESUMO   
 

 

Pré-socráticos: Os primeiros filósofos 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a discussão entre Heráclito e Parmênides. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mudança e contradição. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

racionais. 

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

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

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

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

 

 

2. TEXTO I  

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

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

  

TEXTO II 

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

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

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

 

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

a) investigações do pensamento sistemático. 

b) preocupações do período mitológico. 

c) discussões de base ontológica. 

d) habilidades da retórica Sofistica. 

e) verdades do mundo sensível. 

 

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

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

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

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

 

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

correlação entre justiça e ética é resultado de 

a) determinações biológicas impregnadas na natureza humana. 

b) verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. 

c) mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas. 

d) convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. 

e) sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

razões: 

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

 é 

  

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

  

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

embora apenas subenten    

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

 é a medida de todas 

 

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

-te a ti 

 

 

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

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

opiniões é o que atesta a identidade de cada indivíduo. 

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

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

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

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

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

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

 

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

Ficou c

 

  

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

 

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

b) A permanência do ser. 

c) Transformação incessante das coisas. 

d) O Mundo das Ideias. 

 

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

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

seja como forma, seja como conteúdo  no pensamento filosófico. 

 

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

mítico no pensamento filosófico. 

a) ento ou do amor) entre todos 

 

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

c)  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

corrente é a que defende a tese do milagre grego. 

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

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

 

Assinale a alternativa correta. 

a) I é falsa e II verdadeira. 

b) I é verdadeira e II falsa. 

c) I e II são verdadeiras. 

d) I e II são falsas. 

 

9. Leia o texto abaixo: 

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

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

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

2003. p. 35. 

 

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

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

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

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

d)  

 

10. Atente ao texto a seguir: 

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

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

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

 

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

 

Sobre o texto, é correto afirmar que 

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

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

conhecimento racional. 

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

saber mítico privilegia a busca da sabedoria. 

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

do homem como essencial. 

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

criadora de sentidos a fantasia. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

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

 
  

 Como uma onda  Lulu Santos 

  

Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi 

um dia 

Tudo passa, tudo sempre 

passará 

A vida vem em ondas, 

como um mar 

Num indo e vindo 

infinito 

 

Tudo que se vê não é 

Igual ao que a gente viu a 

um segundo 

tudo muda o tempo todo no 

mundo 

 

Não adianta fugir 

Nem mentir pra si mesmo 

agora 

Há tanta vida lá fora 

Aqui dentro sempre 

 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 

  

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

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

 

Exercícios 

 
1. c 

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

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

essencial (arché) como solução primordial. 

 

2. c 

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

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

mobilismo. daí, encontramos a contradição teórica. Ontologia 

 

 

3. d 

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

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

demais. 

 

4. b 

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

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

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

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

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

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

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

falando de filosofia, mas de mitos. 

 

5. a 

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

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

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

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

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

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

 

6. c 

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

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

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

ideias faz parte da filosofia posterior, de Platão. 

 

7. d 

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

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

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

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

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

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

8. c 

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

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

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

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

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

 

9. d 

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

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

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

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

simultaneamente. 

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

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

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

 

10. a 

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

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

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

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

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

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

ocupava a centralidade observadora. 

 

Questão Contexto  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mudança e contradição. 
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Lançamento vertical e queda livre 
25 

jul 
 

 

RESUMO   
 

 

Lançamento Vertical: movimento realizado na vertical com velocidade inicial diferente de zero. Pode ser 

lançamento para cima ou para baixo. 

Queda Livre: movimento realizado na vertical com velocidade inicial sempre igual a zero. Apenas movimentos 

para baixo (queda). 

 

Como trata-se de um MUV, as equações que regem tal movimento são: 

Equação da posição: 

 

 

Equação da velocidade: 

 

 

Torricelli: 

 

 

Altura máxima: 

 

Algumas coisas mudaram em relação ao MUV: H é a altura que o corpo está, g é a aceleração da gravidade e 

o ± indica se a gravidade está a favor ou contra o movimento. 

Lembre-se de sempre adotar um referencial antes de começar a resolver as questões. É interessante usar 

tudo que está para cima positivo e tudo que está para baixo negativo. 

A altura máxima é atingida quando o corpo não consegue mais subir. Nessa situação, a velocidade do corpo 

é igual a zero. 

A gravidade tem o valor aproximado g=9,81m/s², mas para algumas questões é possível utilizar g=10m/s² (a 

própria questão vai informar isso). 
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Gráficos 

Lançamento Vertical para cima (g contra o movimento) 

 

Lançamento Vertical para baixo (g a favor do movimento) 

 

Queda Livre (g a favor do movimento) 

 
 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um objeto é lançado verticalmente para cima e retorna ao ponto de partida em 2,0s. Desprezando-se 

a resistência do ar e considerando g = 10 m/s², a altura atingida pelo objeto é, em metros: 

a) 2,5. 

b) 5,0. 

c) 10. 

d) 20. 

e) 40. 
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2. Para calcular a altura de uma ponte sobre o leito de um rio, um garoto abandonou uma pedra da ponte, 

a partir do repouso, e mediu o tempo transcorrido até que ela atingisse a superfície da água. 

Considerando a aceleração da gravidade igual a 10m/s² e sabendo que o tempo de queda da pedra foi 

de 2,2 segundos, pode-se afirmar que a altura da ponte, em metros, é um valor mais próximo de: 

a) 16. 

b) 20. 

c) 22. 

d) 24. 

e) 48. 

 

3. Atira-se em um poço uma pedra verticalmente para baixo, com uma velocidade inicial V0=10m/s. Sendo 

a aceleração local da gravidade igual a 10 m/s² e sabendo-se que a pedra gasta 2s para chegar ao fundo 

do poço, podemos concluir que a profundidade deste é, em metros: 

a) 30. 

b) 40. 

c) 50. 

d) 20. 

e) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

4. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência: 

I.  Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade 

superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. 

II.  A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem 

tocá-la. 

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve 

procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a 

régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. 

 

O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos 

tempos de reação 

 

 
 

 

A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação porque a 

a) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. 

b) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. 

c) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. 

d) força peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. 

e) velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear de tempo. 
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5. Do terraço de um edifício, você solta, sucessivamente, com velocidade inicial nula, três bolinhas de 

aço, a 0,50s de intervalo. No instante em que você solta a terceira, as duas primeiras se encontram nas 

posições s indicadas na opção: 

a) 

 

d) 

 

b) 

 

e) 

 
c) 

 

  

 

 

6. Um corpo é lançado de baixo para cima com velocidade inicial de 100m/s. Qual a altura em que ele 

para e o tempo que demora depois para cair? Dado g=10m/s². 

a) 1000m; 100s 

b) 750m; 50s 

c) 500m; 25s 

d) 500m; 10s 

e) 350m; 5s 

 

7. De um helicóptero que desce verticalmente é abandonada uma pedra, quando o mesmo se encontra 

a 100m do solo. Sabendo que a pedra leva 4 segundos para atingir o solo e supondo g=10m/s², a 

velocidade de descida do helicóptero, no momento em que a pedra é abandonada, tem valor: 

a) 25m/s 

b) 20m/s 

c) 15m/s 

d) 10m/s 

e) 5m/s 

 

8. Um jogador de basquetebol consegue dar um grande impulso ao saltar e seus pés atingem a altura de 

1,25 m. A aceleração da gravidade no local tem o valor de g = 10 m/s2. O tempo que o jogador fica no 

ar, aproximadamente, é: 

a) 1 s. 
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b) 2 s. 

c) 3 s. 

d) 4 s. 

e) 5 s. 

 

 

9. Um objeto é lançado do solo verticalmente para cima. Quando sua altura é 2 m, o objeto está com uma 

velocidade de 3 m/s. Admitindo-se que a aceleração gravitacional vale g=10m/s², pode-se afirmar que 

a velocidade com que esse objeto foi lançado, em m/s, é de: 

a) 4,7. 

b) 7. 

c) 8,5. 

d) 9. 

e) 9,5. 

 

10. A altura alcançada por um corpo lançado verticalmente para cima, no vácuo, com velocidade inicial 

V0, até sua velocidade se reduzir à metade é dada, em função da altura máxima H, pela expressão: 

a) H/2. 

b) H/4. 

c) H/8. 

d) 3H/4. 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

Em um local onde a aceleração da gravidade vale g=10 m/s², deixa-se cair uma pedra de uma altura de 125m, 

em direção ao solo. Dois segundos depois, uma segunda pedra é atirada da mesma altura. Sabendo-se que 

essas duas pedras atingiram o solo no mesmo instante, a velocidade com que a segunda pedra foi atirada 

tem intensidade aproximadamente igual a: 

a) 12 m/s. 

b) 27 m/s. 

c) 32 m/s. 

d) 41 m/s. 

e) 57 m/s. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

Como o tempo de subida é igual ao de descida e ambos valem 1 segundos, podemos calcular a altura 

através da equação de queda livre: 

H=a.t²/2 

 

H=10.1²/2 

 

H = 5 metros 

 

2. d 

S= gt²/2 
S=10*2,2²/2 
S=10*4,84/2 
S=48,2/2 
S = 24,1metros. 

 

3. b 

S = So+Vot + at 

S=10 . 2 + 10 . 2 = 20. 2 = 40m 

 

 

4. d 

 
 

5. b 

 

6. d 

Nesse tipo de  movimento, adotando o referencial para cima, a velocidade é positiva e a aceleração é 

negativa,pois é contrária ao movimento,sabendo da presença da gravidade podemos admitir que se 

trata de um M.U.V. vamos aplicar essa situação em uma das fórmulas: 

 

Lembrando que o instante que o instante que o móvel para num lançamento vertical é na mudança de 

sentido, ou seja, v = 0 m/s 

 

V=vo+a.t 

0=100+(-10).t 

10t=100 

t=10s 

 

Ou seja depois de 10 segundos o corpo para lá em cima e muda de sentido(começa a cair). 

 

Pra achar o espaço(altura) vamos recorrer a fórmula de Torricelli. 

 

V²=V0  

0=10000+2.(-  
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7. e 

S=So+Vo.t+(1/2)a.t² 

0=100+vo.4+1/2.(-10).4² 

0=100+4vo-5.16  

4vo=100-80 

4vo=20 

vo=20/4 

vo = 5 m/s 

 

 

 

8. a 

V²=Vo²-2.g.h 

0=Vo²-2.10.1,25 

0=Vo²-20.1,25 

Vo²=25 

V=5m/s 

 

V=v0 + at 

5 = 0  10t 

T = 1/2s 

 

Tempo de subida = tempo de descida 

Tempo total igual a soma dos tempos de subida e descida 

Portanto, tempo total igual a 1 s. 

 

 

9. b 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2𝑔ℎ 

32 = 𝑣0
2 − 40 

𝑣0 = 7 𝑚/𝑠 

10. d 

0 = 𝑣0
2 − 2𝑔𝐻 

𝐻 =
𝑣0

2

2𝑔
 

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣 =
𝑣0

2
→

𝑣0
2

4
= 𝑣0

2 − 2𝑔𝐻 → ℎ =
3

4
.

𝑣0
2

2𝑔
→ ℎ =

3𝐻

4
 

Questão Contexto 
b 

 

Tempo de queda da primeira pedra: 

ℎ =
𝑔𝑡2

2
 

𝑡 = √
2.125

10
= 5𝑠 

Equação horária da segunda pedra: 

 

ℎ = 𝑣0(𝑡 − 2) +
𝑔(𝑡 − 2)2

2
, 𝑜𝑛𝑑𝑒 (𝑡 − 2) 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑟𝑎 2𝑠 𝑎𝑡𝑟á𝑠 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑟𝑎. 

125 = 𝑣𝑜(5 − 2) + 5(5 − 2)2 → 𝑣0 =
80

3
≈ 26,6

𝑚

𝑠
≈ 27

𝑚

𝑠
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Leis de Newton 
25 

jul 
 

 

RESUMO   
 

 

1ª Lei de Newton  Princípio da Inércia 

Um corpo, livre de forças externas (ou com a resultante delas sendo igual a zero) estará realizando um MRU 

ou estará em repouso. 

A inércia é uma propriedade da matéria que consiste na resistência ao estado de movimento, seja ele o 

repouso ou MRU. Quando um cavalo está em movimento e dá uma pausa brusca, o cavaleiro é projetado 

para frente por inércia. Da mesma forma, ao acelerar um carro, a pessoa sente suas costas fazendo uma força 

contra o banco. 

 

2ª Lei de Newton  Princípio Fundamental da Dinâmica 

A resultante das forças aplicadas a um ponto material de massa m produz uma aceleração tal que: 

Fr=m.a 

Os vetores força e aceleração têm sempre mesma direção e sentido, pois a massa é sempre positiva. 

A unidade padrão no SI para a Força é o Newton (N = Kg.m/s²). 

 

3ª Lei de Newton  Ação e Reação 

Quando um corpo A exerce uma força FA num corpo B, este exerce um A uma outra força FB. Essas forças 

terão mesma intensidade, direção e sentidos opostos. 

 

|FA|=|FB| 

 

 
 

 

 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. Na parte final de seu livro Discursos e demonstrações concernentes a duas novas ciências, publicado 

em 1638, Galileu Galilei trata do movimento do projétil da seguinte maneira: "Suponhamos um corpo 

qualquer, lançado ao longo de um plano horizontal, sem atrito; sabemos que esse corpo se moverá 

indefinidamente ao longo desse plano, com um movimento uniforme e perpétuo, se tal plano for 

limitado."  

O princípio físico com o qual se pode relacionar o trecho destacado acima é:  

a) o princípio da inércia ou primeira lei de Newton.  

b) o princípio fundamental da Dinâmica ou Segunda Lei de Newton.  

c) o princípio da ação e reação ou terceira Lei de Newton.  

d) a Lei da gravitação Universal.  

e) o princípio da energia cinética  
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2. Três blocos, A, B e C, deslizam sobre uma superfície horizontal cujo atrito com estes corpos é 

desprezível, puxados por uma força F de intensidade 6,0 N.  

 

 
 

A aceleração do sistema é de 0,60m/s2 e as massas de A e B são respectivamente 2,0kg e  

5,0kg. A massa do corpo C vale, em kg,  

a)   1,0  

b)   3,0  

c)   5,0  

d)   6,0  

e)   10  

 

3. Considere um bloco sujeito a duas forças, F1 e F2, conforme ilustra o esquema. 

 

 
O bloco parte do repouso em movimento uniformemente acelerado e percorre uma distância de 20 m 

sobre o plano horizontal liso em 4 s. o valor da massa do bloco é igual a 3 kg e o da intensidade da 

força F2 é 50 N. 

 

A intensidade da força F1, em newtons, equivale a: 

a) 57,5 

b) 42,5 

c) 26,5 

d) 15,5 

 

4.  
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Imagine dois atletas, A e B, de salto em distância. A massa do atleta A é igual a 90 kg e a massa do atleta 

B é igual a 60 kg. Após a corrida eles conseguem imprimir ao solo, antes do salto, força de igual 

intensidade. Sendo a aceleração do competidor A dada por αA, e aceleração do competidor B dado 

por αB, determine qual seria a aceleração do competidor A em função da aceleração do competidor 

B. 

 

5. Uma caixa de massa m, é puxada por uma corda com uma força �⃗�, horizontal e de módulo constante, 

sobre uma superfície horizontal com atrito, na superfície da Terra. 

 

 
O número total de forças que atuam no conjunto (caixa, corda e Terra) é de 

a) 10 

b) 2 

c) 4 

d) 8 

e) 6 

 

6. Em Júpiter a aceleração da gravidade vale aproximadamente 25 m/s² (2,5x maior do que a aceleração 

da gravidade da Terra). Se uma pessoa possui na Terra um peso de 800 N, quantos newtons esta mesma 

pessoa pesaria em Júpiter? 

a) 36 

b) 80 

c) 800 

d) 2000 

 

7. Um astronauta com o traje completo tem uma massa de 120 kg. Ao ser levado para a Lua, onde a 

aceleração Da gravidade é igual a 1,6 m/s², a sua massa e seu peso serão, respectivamente: 

a) 75kg e 120N 

b) 120kg e 192N 

c) 192kg e 192N 

d) 120kg e 120N 

e) 75kg e 192N 

 

8. Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, 

a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamentos de sobrevivência era de 

aproximadamente 300 kg. O campo gravitacional lunar é, aproximadamente, 1/6 do campo 

gravitacional terrestre. Se a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 10,0 m/s², podemos 

afirmar que 

a) a massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg e seu peso é 500 N. 

b) a massa total de Armstrong na Terra é de 50 kg e seu peso é 3000 N.  

c) a massa total de Armstrong na Terra é de 300 kg e seu peso é 500 N. 

d) a massa total de Armstrong na Lua é de 50 kg e seu peso é 3000 N. 

e) o peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais. 
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9. Doutor Botelho quer instalar um portão elétrico na garagem de sua casa. O sistema é composto de um 

contrapeso à extremidade de um cabo de aço de massa desprezível, que passa por uma polia, de massa 

também desprezível. A outra extremidade do cabo de aço é presa ao portão, como mostrado na figura. 

Sabendo-se que o portão possui uma massa de 100,0 kg, qual deve ser a massa do contrapeso para 

que o portão suba com aceleração igual a 0,1g, sendo g a aceleração da gravidade? Desconsidere 

qualquer outra força externa realizada pelo motor do portão. 

 

 
 

a) 81,8 kg 

b) 122,2 kg 

c) 61,0 kg 

d) 163,6 kg 

e) 127,5 kg 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

Há dois momentos no salto de paraquedas em que a velocidade do paraquedista torna-se constante: quando 

atinge velocidade máxima, que é aproximadamente 200 km/h, e no momento do pouso. Com base nas Leis 

da Física, a força de arrasto do ar 

a) é maior quando o paraquedista encontra-se em velocidade de pouso. 

b) é a mesma, seja na velocidade máxima ou no momento do pouso. 

c) é maior quando o paraquedista encontra-se com velocidade máxima. 

d) é zero nesses dois momentos. 

e) depende da posição do corpo do paraquedista nesses dois momentos. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. a 

Considere um corpo não submetido à ação de forças ou submetido a um conjunto de forças de 

resultante nula; nesta condição esse corpo não sofre variação de velocidade. Isto significa que, se está 

parado, permanece parado, e se está em movimento, permanece em movimento em linha reta e a sua 

velocidade se mantém constante. Tal princípio, formulado pela primeira vez por Galileu e, 

posteriormente, confirmado por Newton, é conhecido como primeiro princípio da Dinâmica (1ª lei de 

Newton) ou princípio da Inércia. 

 

2. b 

Como o fio é inextensível (comprimento constante ao longo de todo o movimento) os dois blocos se 

movem com a mesma aceleração a pelo plano horizontal, na direção da força F. 

Como a massa do fio também é desprezível, a resultante das forças que atuam sobre ele deve ser nula. 

Tendo estes dois pré-requisitos, podemos considerar os blocos integrantes do sistema como um só 

bloco cuja massa é a soma das massas dos blocos individuais.  

Lançando mão do princípio fundamental da dinâmica (2ª lei de Newton) temos que: 

𝐹𝑅 = 𝑀𝑎 

𝑀 = 𝑚𝐴 + 𝑚𝐵 + 𝑚𝐶 

6 = (2 + 5 + 𝑚𝐶)0,6 

𝑚𝐶 = 3 𝑘𝑔 

 

3. b 

 
 

4. d 

 
 

5. d
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6. d 

 
 

7. b 

A massa é uma propriedade intrínseca dos corpos que não varia só porque mudou de posição. Então, 

permanece com seu valor de 120 kg na Lua. 

O peso do corpo pode ser calculado por: 

𝐹𝑅 = 𝑚𝑎 → 𝑃 = 𝑚𝑔 
𝑃 = 120.1,6 = 192 𝑁 

8. a 

 
 

9. b 

 
 

Questão Contexto 

b 
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Indústria e os governos militares  
23 

jul 
 

RESUMO   
 

 

O período da ditadura militar (1964-1985) apresentou diversos aspectos que foram importantes para o 

desenvolvimento da industrialização brasileira. Este momento da história foi pela continuidade do processo 

de industrialização brasileira, iniciado com Vargas e JK, atrelado ao crescimento econômico que se verificou 

no país. Em um segundo momento, verificou-se que, ao mesmo tempo em que foram realizados grandes 

projetos, o endividamento público crescia em proporções astronômicas. Ou seja, aproveitando a 

centralização do poder político que o autoritarismo permitia, o que possibilitou a atração de grandes 

remessas de empréstimos internacionais e posteriormente o crescimento industrial, no período da ditadura 

o país apresentou números expressivos de crescimento econômico, que teve um custo alto a ser pago 

posteriormente. 

 

O início do governo militar e sua relação com a industrialização brasileira  1964 até 1967/1968 

 

Os primeiros momentos dos governos militares não foram marcados por grandes avanços na industrialização 

brasileira, nem pelos grandes projetos, pois o país enfrentava um grave quadro de endividamento externo, 

fruto da política de internacionalização da economia proposta por Juscelino Kubitschek (JK), que buscou o 

empréstimo de capital estrangeiro como um dos pilares do tripé econômico para o investimento em 

indústrias de bens de consumos duráveis. 

 

Pode-se afirmar, portanto, que esse primeiro período dos governos militares, que vai dos anos de 1964 até 

1967, foi marcado por uma retração na economia e pouco crescimento da indústria brasileira. 

 

O milagre brasileiro  1968 até 1973 

 

A partir de 1968, o país experimentou uma nova fase de sua economia e de seu processo de industrialização. 

A recuperação financeira, fruto da reforma tributária, criação de fundos de poupança compulsória (PIS, 

PASEP, FGTS) e ampliação do crédito lançaram bases para o momento considerado como 

economia mundial nestes anos, que permitiu o acesso a um abundante crédito externo, possibilitando o 

endividamento e criando espaço para a diversificação e o crescimento das exportações brasileiras. 

 

O fraco desempenho da indústria e economia no início da década de 60 também deu margem para um grande 

crescimento com o aumento do nível de investimento e captação de recursos externos do país. 

 

Como forma de legitimar o seu poder autoritário, os governos ditatoriais investiram fortemente em obras de 

impacto, em áreas como transporte e energia. Dentre essas obras podemos destacar a Usina Hidrelétrica de 

Itaipu, binacional (Brasil-Paraguai), responsável por produzir 17% da energia nacional e, até 2008, a maior 

hidrelétrica do mundo. 

 

A implantação da usina nuclear de Angra é outra marca do investimento em energia do período. Também 

podemos citar a ponte Rio-Niterói, expressão da modernidade e de grande complexidade, tendo o maior 

vão em viga reta construído pelo homem. É a 13ª no mundo em extensão. 

 

Além disso, ocorreu a construção de rodovias com a ampliação da malha viária de 3 mil para 45 mil 

quilômetros, sem falar nos estádios de futebol, como o Castelão, em Fortaleza, e o Mineirão, em Minas 

Gerais, que serviram como forma de expressão e propaganda da ditadura. 

 

O saldo do período registrou uma percentual anual de crescimento industrial de 12,7%. Já o Produto Interno 

Bruto (PIB) cresceu entre 1968 e 1973 11,3%, superando com grande margem o período anterior, quando o 

crescimento médio anual havia sido de 3,2%. 
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A primeira crise do petróleo, em 1973, causada pela guerra do Yom Kippur fez com que a concessão de 

empréstimos diminuísse levando o Brasil para o período que ficou conhecido como Marcha Forçada.  

 

Marcha Forçada  1973 até 1979 

 

Em períodos de crise há a necessidade de formação de reservas de dinheiro, sendo assim, os países que 

emprestavam ao Brasil à juros baixos reduziram os empréstimos concedidos. Todos os países resolveram frear 

o crescimento, menos o Brasil, que viu esse momento como uma oportunidade de despontar. Foi como se 

o Brasil ignorasse as altas do petróleo e a recessão mundial para forçar um ritmo de crescimento insustentável 

a longo prazo. O objetivo era fazer o Brasil crescer a qualquer custo, a exemplo da compra de empresas que 

estavam prestes a falir (estatizações) e através do 2º PND estimular as obras faraônicas como a ponte Rio-

Niterói, a rodovia Transamazônica e a Usina de Itaipu. 

 

Década Perdida  1979 até 1989 

 

Uma das consequências da década perdida foi a diminuição de postos de trabalho. Após toda a euforia vivida 

com o milagre econômico, a realidade foi exposta na década seguinte, com os anos 80, considerada a 

década perdida, devido ao preço pago pelo grande endividamento externo e explosão da inflação, 

corroendo o salário do trabalhador. 

 

É importante destacar que o crescimento apresentado no período do milagre econômico foi baseado 

também em um grande arrocho salarial, em um contexto mundial no qual as empresas multinacionais 

perceberam que poderiam reduzir custos instalando-se em países que possibilitassem mão-de-obra barata, 

legislação ambiental frágil, grande quantitativo de recursos naturais e infraestrutura básica. Esse movimento 

estrangeiro permitiu que as empresas nacionais, que disputavam o mercado em condições de extrema 

desigualdade, fossem sendo absorvidas pelas multinacionais, o que provocou uma intensa concentração de 

capital nas mãos destas grandes e poucas empresas. 

 

O mesmo fenômeno de concentração pôde ser percebido no campo onde a tecnologia expulsou milhares 

de trabalhadores, que migraram para as áreas urbanas em busca de sobrevivência. Isso tudo caracterizou uma 

sociedade fortemente desigual, com a renda concentrada na mão de poucos. Com o aumento do 

endividamento e as crises internacionais do petróleo, nos anos de 1973 e 1979, os juros sobre a dívida 

aumentaram significativamente, e a medida de emitir papel-moeda no mercado só serviu para explodir a 

inflação, de forma que isso tudo trouxe uma grande retração econômica e da produção industrial, 

acarretando o fim do período militar e a entrada na democracia com um país em grave crise econômica. 

 

Podemos sinalizar que o espaço brasileiro teve grandes transformações, principalmente levando em questão 

a integração que as rodovias construídas no período militar proporcionaram, permitindo uma maior 

integração no território nacional. Apesar disso, ocorre uma concentração espacial das indústrias 

principalmente na região Sudeste, com destaque para São Paulo, fato que só começa a diminuir no período 

democrático, pós-ditadura, com o processo de fuga para cidades menores e com maiores atrativos 

econômicos para as empresas, como isenção de impostos, solos urbanos mais baratos, menor 

congestionamento, entre outras características. 

 

Esse processo de descontração espacial vai ajudar na própria desmetropolização, devido ao maior 

dinamismo e crescimento de cidades médias, em muitos casos, fruto da instalação de grandes indústrias, 

levando desenvolvimento econômico e crescimento populacional para essas cidades, devido a esse novo 

polo atrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
G

e
o

. 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Durante o governo Médici, o Brasil assistiu a um vigoroso desenvolvimento que as manifestações 

-se 

afirmar que: 

a) O sucesso das cifras econômicas deveu-se à criação do Plano de Metas, idealizado pelo então 

ministro Antonio Delfim Neto. 

b) Enquanto o PIB subia a taxas em torno de 10% ao ano, ocorreu, paradoxalmente, um aumento da 

concentração de renda e da pobreza. 

c) 

suas bases rurais e passava a se concentrar na produção urbano industrial. 

d) A arrancada econômica foi fruto do abandono da indústria de base e da adoção de uma política de 

substituição de importações que tornou o Brasil menos dependente do mercado mundial. 

e) Favorecido pela política de recuperação salarial da classe média posta em prática nos anos sessenta, 

 

 

 

2. "Brasil, ame-o ou deixe-o" foi um dos célebres 'slogans' do regime militar, em torno de 1970, época em 

que o Governo Médici divulgava a imagem do "Brasil Grande" e proclamava o "Milagre Econômico" 

que faria do país uma grande potência. Assinale a opção que melhor caracteriza a política econômica 

correspondente ao chamado "Milagre". 

a) Fusão do capital industrial e do bancário, gerando monopólios capazes de impor preços 

inflacionários, dos quais resultaram o crescimento econômico e o aumento do mercado 

consumidor nos grandes centros urbanos. 

b) Desenvolvimento de obras de infra-estrutura, a exemplo de hidrelétricas e rodovias, com base na 

poupança nacional e no investimento de bancos públicos. 

c) Crescimento econômico e aquecimento do mercado de bens duráveis ancorados em políticas 

salariais redistributivas e na indexação de rendimentos do mercado financeiro. 

d) Elevados investimentos no setor de bens de capital e na indústria automobilística combinados a 

uma vigorosa agricultura comercial de médio porte. 

e) Incentivo à entrada maciça de capitais estrangeiros combinada ao arrocho salarial, resultando em 

elevados índices de crescimento econômico e inflação baixa. 

 

3. Uma das características da economia brasileira posterior aos anos 1950 foi a consolidação da chamada 

sociedade de consumo, acompanhada pelo desenvolvimento da propaganda. Apesar de a crise 

econômica ter marcado o período 1962-1967, o aumento do consumo de eletrodomésticos nos 

domicílios de trabalhadores de baixa renda mostrou-

brasileiro, na década de 1970. 

 

Uma das explicações para esse aumento do consumo envolveu: 

a) o favorecimento, pelo então Ministro Roberto Campos, das empresas industriais estatais, que 

puderam baratear o custo dos bens de consumo duráveis que produziam. 

b) o aumento do salário real das classes trabalhadoras, beneficiadas pela nova política salarial do 

governo Castelo Branco, voltada para a desconcentração da renda no país. 

c) o fortalecimento das pequenas e médias empresas industriais nacionais, as maiores produtoras de 

bens de consumo duráveis, favorecidas pela criação do Imposto sobre a Produção Industrial, nos 

anos 1960. 

d) as facilidades do crédito concedidas ao consumidor, após 1964, de modo a preservar a rentabilidade 

das indústrias produtoras de bens de consumo duráveis, alvos da política econômica, então 

inaugurada. 

e) os constrangimentos tributários impostos pelo governo às multinacionais produtoras de bens de 

consumo duráveis, que perderam a concorrência para as estatais desse mesmo setor. 
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4. O chamado "milagre brasileiro" estendeu-se de 1968 a 1973. Assinale a alternativa correta, relativa a seus 

pontos críticos. 

a) Era totalmente atrelado à política do FMI, que organizou o próprio modelo econômico. 

b) Causou notável desproporção entre o avanço econômico e a qualidade de vida, sobretudo pelo 

abandono dos programas sociais pelo Estado. 

c) Baseava-se na política liberal, rejeitando qualquer interferência do Estado na economia. 

d) Embora com altos indicadores sociais, não obteve os índices de crescimento esperados. 

e) Não aumentou a capacidade de arrecadar tributos e beneficiou sobretudo as camadas baixas da 

população. 

 

5. -1974), são feitas as afirmações seguintes. 

extraordinários na indústria, na agricultura e no comércio. 

II. A política econômica baseou-se, simultaneamente, na concessão de subsídios e incentivos fiscais às 

indústrias e na imposição do arrocho salarial aos trabalhadores. 

III. Os avanços econômicos conduziram o Brasil à situação de oitava economia mundial, condição 

amplamente utilizada como propaganda pelo regime militar. 

 

Assinale: 

a) se apenas I é correta. 

b) se apenas II é correta. 

c) se apenas III é correta. 

d) se apenas I e II são corretas. 

e) se I, II e III são corretas. 

 

6. Com o crescimento econômico ocorrido durante o século XX, o Brasil pode ser considerado um país 

industrializado, embora os males do subdesenvolvimento continuem presentes. O processo de 

industrialização brasileiro contou com um agente de fundamental importância: o Estado Nacional. 

Sobre o papel do Estado no processo de industrialização brasileiro, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Foi responsável pela construção dos setores de infra-estrutura e transporte, pelo investimento 

direto no setor industrial e pela criação de uma legislação trabalhista. 

b) Foi responsável pelos investimentos em infra-estrutura e transporte, porém não participou dos 

investimentos diretos no setor industrial e se omitiu na criação de uma legislação trabalhista. 

c) Agiu na criação de uma legislação trabalhista, porém não participou dos investimentos em infra-

estrutura e transportes, bem como dos investimentos diretos no setor industrial. 

d) Foi responsável pelos investimentos diretos no setor industrial, porém, por falta de recursos, deixou 

a cargo das empresas privadas os investimentos na criação de infra-estrutura e transportes. 

e) Abriu mão do papel de empreendedor, não participando dos investimentos diretos no setor 

industrial, nem dos investimentos em infra-estrutura. 

 

7. É possível afirmar através de uma visão de síntese do processo histórico da industrialização no Brasil 

entre 1880 a 1980, que esta foi retardatária cerca de 100 anos em relação aos centros mundiais do 

capitalismo. Podemos identificar cinco fases que definem o panorama brasileiro de seu 

desenvolvimento industrial: 1880 a 1930, 1930 a 1955, 1956 a 1961, 1962 a 1964 e 1964 a 1980. 

Leia com atenção as afirmações a seguir, identificando-as com a sua fase de desenvolvimento 

industrial. 

I. Modelo de desenvolvimento associado ao capital estrangeiro, sem descentralizar a indústria do 

Sudeste de forma significativa em direção a outras regiões brasileiras; corresponde ao período de 

Juscelino Kubitschek, com incremento da indústria de bens de consumo duráveis e de setores 

básicos. 

II. Modelo de política nacionalista da Era Vargas, com o desenvolvimento autônomo da base 

industrial demonstrado através da construção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Ressalta-

se que, neste período, a Segunda Guerra Mundial impulsionou a industrialização. 

III. Período de desaceleração da economia e do processo industrial motivados pela instabilidade e 

tensão política no Brasil. 
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IV. Implantação dos principais setores da indústria de bens de consumo não duráveis ou indústria leve, 

mantendo-se a dependência brasileira em relação aos países mais industrializados. O Brasil não 

possuía indústrias de bens de capital ou de produção. 

V. Período em que o Brasil esteve submetido a constrangimentos econômicos, financeiros e sociais 

devido a seu endividamento no exterior com o objetivo de atingir o crescimento econômico de 

10% ao ano. Mesmo assim, não houve muitos avanços na área social. Modernização conservadora 

com o Governo Militar. 
(Secretaria da Educação. Geografia, Ensino Médio. São Paulo, 2008. Adaptado.) 

 

A sequência das fases do desenvolvimento industrial brasileiro descritas nas afirmações é: 

a) IV, II, I, III, V. 

b) I, II, V, IV, III. 

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

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

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

 

8. Visto à luz das reformas de caráter neoliberal, realizadas pelos governos brasileiros na década de 1990, 

o modelo econômico implantado pelo regime militar em 1964 aparece hoje, mais do que aparecia na 

época, 

a) associado ao capital internacional e em ruptura com o modelo anterior, baseado num capitalismo 

nacional. 

b) nacionalista e continuista com relação ao modelo anterior, que associava capitalismo nacional e 

internacional. 

c) empenhado em uma política econômica modernizadora, que rompia com o passado e diminuía a 

esfera de ação estatal. 

d) subordinado aos interesses do capital internacional, que o impediu de modernizar a produção 

agrícola. 

e) vinculado a uma política econômica conservadora e em alinhamento automático com a política 

externa norte-americana. 

9.  

a) Remete a um período em que houve de fato crescimento econômico no país, mas o preço foi 

elevado: inflação, endividamento ao FMI e redução drástica das liberdades individuais. 

b) Remete a um período em que o crescimento econômico ocorreu junto com o avanço de projetos 

  

c) Remete especificamente à década de 1980, a de maior crescimento econômico do país. 

d) O Milagre foi, na realidade, uma grande revolução social tomada como meta de campanha pelos 

governos militares. 

e) A Luta Armada é uma forte expressão da polít  

 

10. O golpe militar em 1964 foi acompanhado por alterações na organização política do Brasil, como a 

cassação de direitos políticos, o fechamento de partidos e a censura. A partir de 1969, iniciou-se um 

bens de consumo duráveis, a exportação de manufaturados e a abertura do mercado ao capital 

estrangeiro. Foi também característica desse modelo econômico: 

a) a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. 

b) o investimento de capitais nas pequenas indústrias. 

c) a redução dos salários dos trabalhadores menos qualificados. 

d) a extinção do Sistema Financeiro de Habitação. 

e) a criação da Sudene. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b. 

Apesar do grande desenvolvimento econômico brasileiro no período que ficou conhecido como milagre 

econômico brasileiro, não houve uma distribuição de renda, aumentando ainda mais as desigualdades 

sociais internas, pois com o argumento de esperar a economia crescer para depois redistribuir ocorreu 

uma maior concentração de renda. 

 

2. e. 

O crescimento econômico brasileiro no período citado se se deu em decorrência da aquisição de 

empréstimos internacionais a juros baixos, empréstimos esses utilizados no processo de industrialização 

e desenvolvimento infra estrutural em curso naquele momento. Soma-se a este cenário o arrocho salarial, 

ou seja, o não aumento dos salários acompanhando a inflação, acarretando desigualdades sociais. Esses 

fatores juntos caracterizam a política econômica do referido período. 

 

3. d. 

Em um primeiro momento dos governos militares houve a concessão de crédito à população visando a 

saída do país da situação econômica que se encontrava, um grave quadro de endividamento externo, 

fruto da política de internacionalização da economia proposta por Juscelino Kubitschek (JK), que buscou 

o empréstimo de capital estrangeiro como um dos pilares do tripé econômico para o investimento em 

indústrias de bens de consumos duráveis. 

 

4. b. 

A questão dá enfoque ao âmbito social no período do milagre econômico brasileiro, em que por um lado 

verificou-se o crescimento da economia, mas por outro observou-se a crescente desigualdade social 

decorrente da não distribuição de renda. 

 

5. e. 

Todas as afirmativas estão corretas ao apontar o crescimento econômico brasileiro no referido período, 

a questão social destacada através do arrocho salarial e a utilização dos avanços econômicos para fins 

propagandísticos do regime. 

 

6. a. 

O processo de industrialização iniciado no governo Vargas (1930) e que evoluiu durante o governo de JK 

e no período militar foi marcado pelos investimentos estatais no setor de infraestrutura, a exemplo da 

construção de rodovias, no setor de transporte, com  o estímulo a entrada de indústrias automobilísticas 

no país, investimentos no setor industrial diretamente com a inauguração de indústrias de base e a criação 

de legislação trabalhista, inicialmente para o trabalhador urbano e posteriormente para o trabalhador do 

campo. 

 

7. a. 

Todas as afirmativas estão corretas ao correlacionar os períodos apontados no enunciado com as 

características de cada período que, em ordem, correspondem ao período anterior a efetiva 

industrialização brasileira, o período inicial da industrialização durante o governo Vargas marcado pela 

criação das indústrias de base, o período do governo JK marcado pelos investimentos estrangeiros e 

diversificação da indústria, período de crise que antecede os governos militares e período dos governos 

militares marcado por um grande desenvolvimento econômico as custas de uma grande desigualdade 

social e endividamento. 
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8. b. 

Assim como no período do governo JK, os governos militares foram marcados pela associação entre o 

capital nacional, público e privado, e internacional. Ambos acarretaram uma grande dívida externa para 

o país e uma grande desigualdade social.  

 

9. a. 

dívidas.  

 

10. c. 

Com o crescimento econômico baseado no endividamento, algumas medidas de correção foram 

aplicadas para sanar o aumento da inflação. Dentre essas medidas, se destaca a politica de retração 

salarial, aumentando a desigualdade sociais e a concentração de renda no país. 
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Processo de industrialização no 

Brasil 

23 

jul 
 

RESUMO   
 

 

 

Para entender a industrialização do Brasil é necessário voltar ao ciclo do café, que foi o motor inicial para 

que esse processo ocorresse. Até o início da década de 1930, o espaço geográfico brasileiro foi estruturado 

ao redor do modelo primário-exportador, fazendo com que a configuração das atividades econômicas 

fosse dispersa e com rara ou ausente interdependência (arquipélagos econômicos).  

 

A partir do crescimento da economia cafeeira, o processo de urbanização se intensificou, principalmente no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, com o objetivo de facilitar o escoamento da produção e a distribuição, através 

da ampliação das linhas férreas. Com o fim da escravidão e a chegada dos imigrantes, o mercado consumidor 

cresceu consideravelmente, o que possibilitou a produção para o mercado interno e o desenvolvimento das 

indústrias. A concentração da riqueza na região Sudeste, devido a riqueza oriunda do café, fez com que as 

indústrias também se concentrassem na região, aumentando as disparidades inter-regionais.  

 

Dentre os fatores que beneficiaram a concentração industrial na região Sudeste podemos destacar: 

 

• Concentração de infraestrutura de energia, comunicação e, sobretudo, transportes 

• Concentração de mão de obra qualificada (lembrando a entrada de mão de obra estrangeira, em sua 

maior parte, já qualificada para os serviços fabris); 

• Concentração de mercado consumidor; 

• Rede bancária desenvolvida, por conta da presença de centros de produção de café. 

 

É importante destacar o contexto mundial deste período. O mundo passava pelo fim da Primeira Guerra 

Mundial, conflito em que muitos dos principais países produtores de produtos industrializados estavam 

envolvidos o que afetou o abastecimento mundial. Neste sentido, iniciou-se no Brasil a política de 

substituição de importações, ou seja, passou-se a produzir aqui o que antes se importava de outros países. 

É importante destacar o papel de Getúlio Vargas para o impulso da indústria nacional, principalmente através 

da criação das indústrias de base, fundamentais para o surgimento de outras indústrias, dentre as quais 

podemos destacar a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e a Petrobrás. O processo de 

desconcentração industrial também estava acontecendo ao redor do mundo. Vargas preparou o cenário com 

as indústrias de base, e o processo da criação de parques industriais veio a se consolidar com JK em meados 

dos anos 50. Os países hegemônicos, que tinham se industrializado primeiro, começaram a precisar ampliar 

seu mercado consumidor. Nesse momento, as tecnologias de comunicação e os meios de transporte 

estavam se desenvolvendo. Assim, a industrialização do Brasil contou com a colaboração do capital externo. 

Para os países subdesenvolvidos, com industrialização tardia, era importante conceder vantagens para atrair 

o modelo industrial e o capital externo. Essas vantagens podem ser isenções fiscais, legislações ambientais 

flexíveis, ou concessões de outras naturezas. Isso consolida relações entre os países, uma vez que as indústrias 

podem passar a serem multinacionais. Por isso a formação de oligopólios vem crescendo ao longo do 

desenvolvimento dos meios produtivos. Na região amazônica temos o exemplo de montadoras de carros no 

período JK, a criação da Fordlândia. Foram concedidas isenções fiscais para consolidação do polo industrial 

de Manaus. Nessa época, a indústria automobilística tinha bastante destaque. Antes, regulava e estimulava a 

produção de borracha nessa mesma região. Agora, atraia montadoras de fora que se utilizam do território, 

dos recursos e da mão de obra nacional. Essas montadoras não adquiriram o caráter multinacional ou 

aglutinaram industrias nacionais.  Nesse mesmo período, JK investia no modal rodoviário, já consolidado em 

outros países mundo a fora, construindo muitas estradas e direcionando os fluxos de mão de obra que 

também foram motivados pelo aumento da concentração fundiária no campo.  

 

Essas estradas eram criadas para;  

Atrair industrias automotivas de fora  como foram o caso das montadoras  

Cumprir o projeto de integração territorial  dinamizando e selecionando as funções regionais brasileiras e 

também estimulando e viabilizando os fluxos migratórios e o êxodo rural, num novo planejamento nacional.  
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Esses fluxos migratórios foram;   

 

Para o sudeste, onde foram colocadas os primeiros polos urbano-industriais do Brasil, concentrando oferta 

de mão de obra num crescimento urbano desordenado. As indústrias ficaram concentradas nessa região pelo 

histórico da produção de café.  

 

Do sul para o norte, passando pelo centro oeste: 

- No norte e na região da Amazônia Legal havia um falso discurso de democracia de terras que estimulava 

trabalhadores a migrarem, também pelas novas vias e estradas. Ao chegarem lá, trabalhadores com pouca 

instrução trabalhavam em terrenos mal planejados, sem possibilidade de plantio e distante de centros com 

mercados, com pouca estrutura, criando cidades de pobreza.  

- No centro oeste, foram estabelecidas verdadeiras cidades privadas como o caso da Sinop S.A no Mato 

Grosso, por construtoras e imobiliárias do Sul, fazendo cidades muito ligadas ao agronegócio, onde existem 

cursos de agronomia, comercio de tratores e insumos agrícolas. A parte mais rica é composta por 

latifundiários e políticos e as mais pobres por mão de obra braçal.  

 

Esses fluxos migratórios foram estimulados, dentre outros fatores mas principalmente, pelo aumento da 

concentração fundiária, onde a mecanização do campo, conhecida como Revolução Verde, começou a 

aumentar a concorrência e expulsar trabalhadores do campo. Esses trabalhadores foram buscar melhores 

oportunidades nos novos planos do governo para o cenário brasileiro.   

 

 

 

O início do processo de industrialização brasileiro e o destaque da região Sudeste  

 

Para entender a industrialização do Brasil é necessário voltar ao ciclo do café, que foi o motor inicial para que 

esse processo ocorresse. Até o início da década de 1930, como ressaltado anteriormente, o espaço 

geográfico brasileiro foi estruturado exclusivamente ao redor do modelo primário-exportador, fazendo com 

que a configuração das atividades econômicas fosse dispersa e com rara ou ausente interdependência, o que 

implicou no processo de formação do território brasileiro. A partir do crescimento da economia cafeeira, o 

processo de urbanização se intensificou, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o objetivo 

de facilitar o escoamento da produção e a distribuição, através da ampliação das linhas férreas. Com o fim 

da escravidão e a chegada dos imigrantes, o mercado consumidor cresceu consideravelmente, o que 

possibilitou a produção para o mercado interno e o desenvolvimento das indústrias. A concentração da 

riqueza na região Sudeste, devido a riqueza oriunda do café, fez com que as indústrias também se 

concentrassem na região aumentando as disparidades inter-regionais. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Ao deflagrar-se a crise mundial de 1929, a situação da economia cafeeira se apresentava como se segue. 

A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam 

continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria 

alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações 

de 1927-1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção 

de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão, e 

o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. 
FURTADO, C. Formacão econômica do Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1997 (adaptado).  

 

Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi o(a) 

a) atração de empresas estrangeiras. 

b) reformulação do sistema fundiário. 

c) incremento da mão de obra imigrante. 

d) desenvolvimento de política industrial. 

e) financiamento de pequenos agricultores. 
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2. O desenvolvimento industrial brasileiro, que teve início no final do século XIX, ocorreu de forma 

desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade industrial, 

particularmente, nos Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões, explicam esse 

fato: 

a) a formação de um mercado externo na região Sudeste e a criação de casas de importação por 

emigrantes estrangeiros. 

b) o domínio da cafeicultura no Sudeste, a conseqüente acumulação de capital e a imigração 

estrangeira que se dirigiu para essa região. 

c) o domínio da mineração em São Paulo e a fundação de casas de exportação que tinham como 

objetivo abastecer o mercado brasileiro de produtos nacionais. 

d) o desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo, que permitiu a acumulação de 

capital, e o conseqüente fluxo de emigrantes que para lá se dirigiu. 

e) a abolição da escravidão e a concentração da população na região Sudeste, fato que estimulou a 

criação de casas de importação. 

 

3. Considere os textos a seguir, para responder a esta questão. 

I. "No período de 1930 a 1956, os grandes investimentos foram direcionados ao setor de base 

(siderurgia, petroquímica e extração mineral), com grande intervenção do Estado." 

II. Embora a indústria, desde o início do século, estivesse concentrada no eixo São Paulo - Rio de 

Janeiro, até 1930 a organização espacial se caracterizava pelas atividades econômicas dispersas e 

regionalmente quase autônomas." 

III. "O sucesso do Plano de Metas foi acompanhado por um significativo aumento da inflação e da 

dívida externa, pelo afastamento da capital federal do centro econômico e populacional do país e 

pela efetiva implantação do rodoviarismo." 

IV. "A política do Plano de Metas acentuou a concentração do parque industrial na região sudeste, 

intensificando ainda mais as migrações internas e provocando o crescimento caótico dos grandes 

centros urbanos." 

(Adap. Sene & Moreira, 1998) 

 

Referem-se à industrialização brasileira os textos 

a) I e III somente. 

b) II e III somente. 

c) I, III e IV somente. 

d) II, III e IV somente. 

e) I, II, III e IV. 

 

 

 

 

4. Com o crescimento econômico ocorrido durante o século XX, o Brasil pode ser considerado um país 

industrializado, embora os males do subdesenvolvimento continuem presentes. O processo de 

industrialização brasileiro contou com um agente de fundamental importância: o Estado Nacional.  

 

Sobre o papel do Estado no processo de industrialização brasileiro, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Foi responsável pela construção dos setores de infra-estrutura e transporte, pelo investimento 

direto no setor industrial e pela criação de uma legislação trabalhista. 

b) Foi responsável pelos investimentos em infra-estrutura e transporte, porém não participou dos 

investimentos diretos no setor industrial e se omitiu na criação de uma legislação trabalhista. 

c) Agiu na criação de uma legislação trabalhista, porém não participou dos investimentos em infra-

estrutura e transportes, bem como dos investimentos diretos no setor industrial. 

d) Foi responsável pelos investimentos diretos no setor industrial, porém, por falta de recursos, deixou 

a cargo das empresas privadas os investimentos na criação de infra-estrutura e transportes. 

e) Abriu mão do papel de empreendedor, não participando dos investimentos diretos no setor 

industrial, nem dos investimentos em infra-estrutura. 
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5. Sobre a indústria brasileira, sua concentração e desconcentração espacial, a alternativa correta é: 

a) A industrialização brasileira foi tardia, ao longo do século XIX, concentrando-se na região Sudeste 

do Brasil, reproduzindo as desigualdades regionais sociais e econômicas. 

b) No governo de Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, a preocupação estatal foi com a 

indústria de base, com enfoque na produção de energia e setor de transportes; já no governo de 

Juscelino Kubitschek, o setor automobilístico teve a atenção maior. 

c) A industrialização como substituição de importações, com capital estatal abundante e mão-de-

obra barata, acontece no Brasil através da indústria de bens de consumo duráveis e com destaque 

para o setor têxtil e produção de alimentos. 

d) A partir de 1950, como parte do planejamento estatal do governo federal, inicia-se a 

desconcentração industrial, acentuada depois de 1990, pela crescente abertura econômica e 

desenvolvimento técnico- científico. 

e) Com a desconcentração industrial, o Sudeste brasileiro, principalmente São Paulo, passou por 

grandes mudanças espaciais e sociais, deixando de ser a área de maior concentração industrial, 

posto ocupado hoje pelo Nordeste brasileiro.  

 

6. A industrialização brasileira tem como marco a década de 1930, com o processo de implantação de 

setores de base. Isto não quer dizer que, antes daquela década, não houvesse indústrias no país. Elas 

existiram, só que compuseram um setor de pouca monta e, ainda:  

a) se caracterizaram pela forte dependência a uma política de investimentos governamentais.  

b) se basearam em capitais provenientes da exportação da borracha amazônica.  

c) tiveram, na redução de tarifas de importação de manufaturados, seu principal fator de 

competitividade.  

d) estiveram ligadas à formação de um mercado consumidor representado pelo afluxo de imigrantes 

europeus assalariados.  

e) apresentaram forte concentração de investimentos nos setores de energia e transportes. 

 

7. Em sua fase inicial, associada à substituição das importações, a industrialização brasileira ressentiu-se 

principalmente  

a) da falta de iniciativa estatal, uma vez que o Estado tinha interesse em manter a agroexportação do 

café.  

b) das dificuldades provocadas pela Grande Guerra que impossibilitavam a produção de bens, antes 

importados.  

c) da conjuntura internacional desfavorável, pois as grandes potências econômicas procuravam 

manter o monopólio industrial.  

d) da ausência de uma integração em nível de América Latina.  

e) da falta de integração do território, reflexo de uma organização espacial ligada à exportação de 

bens primários. 

8. Após a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29 a industrialização do Brasil ganhou mais impulso. Vários 

fatores contribuíram para a sua concentração em São Paulo e vizinhanças, tais como:  

I - o desenvolvimento da lavoura cafeeira.  

II - a presença da mão-de-obra do imigrante.  

III - a existência de um bom mercado consumidor.  

IV - a expansão da exploração mineral.  

Assinale:  

a) se somente III e IV estiverem corretas.  

b) se somente II , III e IV estiverem corretas.  

c) se I, II, III e IV estiverem corretas.  

d) se I, II, III e IV estiverem incorretas.  

e) se somente I, II e III estiverem corretas. 

 

9. A conseqüência geral do desemprego na Europa e nos Estados Unidos foi uma drástica redução no 

comércio internacional, que regrediu ao nível de 1913. Não havia compradores para o café do Brasil, o 

trigo da Argentina, a lã da Austrália e a seda do Japão. Assim, a crise espalhava-se pelo mundo, com 
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seu trágico cortejo de falências, desemprego e fome. Apenas a União Soviética não foi atingida, uma 

vez que estava isolada do mercado internacional pelo boicote dos países capitalistas. 
(Mariana Martins, (ed.). Grandes Fatos do Século XX. Adaptado )  

 

Tanto no Brasil, sob a presidência de Getúlio Vargas, quanto nos Estados Unidos, sob a presidência de 

Roosevelt, foram tomadas medidas, até certo ponto semelhantes, para se combaterem os efeitos da 

Crise de 29. Sobre tais medidas, pode-se dizer que foram baseadas 

a) no liberalismo econômico, ou seja, na total ausência do Estado na organização econômica dos 

países, pois se acreditava na tese desenvolvida por Adam Smith de que o Estado não deve interferir 

na economia. 

b) no intervencionismo estatal, a partir da criação de uma legislação trabalhista e da injeção de 

dinheiro público na economia, com a realização de grandes obras nos Estados Unidos e com a 

compra e queima de estoques de café no Brasil. 

c) em processos de privatizações que, ao mesmo tempo em que capitalizaram o Estado e permitiram 

ao governo desenvolver programas de combate à miséria, tornaram as empresas mais competitivas. 

d) no incentivo às atividades agrícolas que visavam tornar o país autossuficiente e, por consequência, 

menos dependente das relações comerciais com os demais países, seriamente atingidos pela crise. 

e) na busca, por parte do Brasil, de uma balança comercial favorável que gerasse superávit para o 

governo pagar, aos Estados Unidos, a dívida acumulada desde o término da 1.a Guerra Mundial. 
 

10. Refletindo sobre a dinâmica que marcou as etapas da industrialização brasileira, leia as afirmativas 

abaixo, assinalando V para verdadeiro e F para falso: 

( ) Ainda sob o governo de Getúlio Vargas, o estado brasileiro assumiu um importante papel na 

industrialização brasileira, ao criar as companhias estatais de infraestrutura e as indústrias pesadas 

necessárias ao nosso desenvolvimento. 

( ) JK redirecionou o modelo industrial brasileiro durante seu governo ao abrir o país para a entrada 

das indústrias leves multinacionais, como por exemplo no setor automobilístico. 

( ) Durante o regime militar, o projeto de desenvolvimento econômico brasileiro voltou a apoiar-se 

majoritariamente na iniciativa privada e nacional. A prioridade dos militares era evitar o endividamento 

externo e direcionar investimentos à educação e à saúde. 

( ) A partir dos anos 90, o Brasil passou a seguir fielmente os fundamentos do neoliberalismo, e assim 

promoveu a diminuição da participação do Estado nas atividades econômicas e industriais brasileiras, 

através de um amplo programa de privatizações no setor infra-estrutural e de indústrias de base. 

( ) Atualmente, as multinacionais controlam a maioria do mercado no setor das indústrias leves; já no 

setor dos bens de produção ainda é vetada qualquer participação da iniciativa privada. 
 

A seqüência correta é: 

a) F - F - V - F - V 

b) F - F - V - V - V 

c) V - V - F - F - V 

d) F - V - V - V - F 

e) V - V - F - V  F 

 
GABARITO 

 

 

Exercícios  

 

1. d 

A postura adotada pelo governo Vargas nesse contexto de crise, em que os estoques brasileiros estavam 

cheios de café e não se tinha mais os mercados estrangeiros para compra-lo, foi a substituição de 

importações, ou seja, começar a produzir o que antes comprava de outros países com o capital oriundo 

da comercialização do café. 

 

2. b 
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Os antecedentes do processo de industrialização brasileiro foram fundamentais para que a indústria se 

estabelecesse. Dentre estes antecedentes destacam-se, por exemplo, o ciclo do café, que gerou lucros 

que foram investidos na infraestrutura (ferrovias). 

 

3. e 

Todas as afirmativas sobre a industrialização brasileira estão corretas, pois apontam, respectivamente, o 

investimento do governo Vargas nas indústrias de base, os antecedentes do processo de industrialização 

(arquipélagos econômicos), as consequências do Plano de Metas instituído no governo JK e a 

intensificação das disparidades regionais. 

 

4. a 

As bases da industrialização brasileira foram estabelecidas nos governos Vargas e JK, os quais investiram, 

entre outros aspectos, nas indústrias de base, na criação de legislações trabalhistas para o trabalhador 

urbanos (CLT) e no setor de transportes, especificamente, o rodoviarismo. 

 

5. b 

Os governos de Vargas e JK em certa medida se complementaram, isto porque, o primeiro investiu o 

capital nacional na criação de empresas do setor energético (a exemplo da Petrobras) e de transportes, 

enquanto JK investiu na entrada do capital estrangeiro o que fez com que chegassem ao Brasil inúmeras 

indústrias automobilísticas. 

 

6. d 

Antes do efetivo início do processo de industrialização no Brasil, houveram os chamados surtos 

industriais, tentativas isoladas de industrialização que não se consolidaram por conta da força dos 

econômico brasileiro, centrados na agroexportação e cuja força de trabalho e mercado consumidor era 

composta essencialmente por imigrantes europeus (sobretudo na produção cafeeira), exerciam grande 

influência na balança comercial brasileira. 

 

7. e 

Inicialmente a produção brasileira era basicamente de produtos agrícolas  tais como algodão, açúcar, 

fumo, café, cacau e borracha  e minérios. Esta produção era voltada para atender o mercado externo e 

por isso a produção se concentrava no litoral do país de forma a facilitar o escoamento. A expressão 

Arquipélagos Econômicos se deve ao fato que entre estas atividades não havia integração territorial 

encontrando-se isoladas umas das outras. 

 

8. e 

A única afirmativa incorreta é a IV, pois o avanço da atividade mineradora data do período que antecede 

o início da industrialização brasileira e não exerceu influência para que ela tivesse início. 

 

9. b 

Uma das características do governo Vargas foi a forte presença do Estado liderando a economia e o 

processo de industrialização do país a partir do investimento na indústria de base e na criação de 

legislações trabalhistas (CLT). 

 

10. e 

As únicas afirmativas incorretas são a terceira e a última, pois, respectivamente, nos Governos Militares a 

aquisição de empréstimos internacionais teve continuidade, aumentando assim a dívida externa do país; 

e a atuação das empresas multinacionais se dá nos mais diversos ramos industriais. 
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A Expansão Marítima 
23 

jul 

 

 

RESUMO   
 

 

Motivações 
 

Com o monopólio italiano (mais precisamente de Gênova e Veneza) sobre o comércio mediterrâneo 

com o oriente, o principal produto eram as especiarias como a canela e a pimenta que vinham da Índia e os 

artigos de luxo como a seda chinesa. Sendo que a rota mais curta para o oriente era o mediterrâneo os 

Genoveses e Venezianos estes controlavam os preços dos produtos vendidos nas feiras da Europa. 

Outro motivo era a escassez dos metais preciosos nas minas europeias, isso além de ser um motivo 

para que os europeus se lançassem ao mar incentivou o mercantilismo, pois como não havia ouro e prata em 

abundância o comércio vendendo especiarias era um meio das coroas arrecadarem ouro para seus cofres. 

A Igreja tem o seu papel nas motivações, o clero perdeu muitos fiéis (principalmente os ricos) para o 

protestantismo, esta visando recuperar os fiéis incentivou as aventuras para o além-mar, tanto que o Concilio 

de Trento havia criado a Companhia de Jesus onde os missionários (chamados de Jesuítas) iriam para as 

novas terras catequizar os nativos. Essa companhia foi muito atuante no Brasil, um dos mais famosos 

missionários era o Padre Anchieta. 

 

Pioneirismo Português 
 

Principalmente pela sua geografia e localização, Portugal foi uma das primeiras nações a se lançarem 

ao atlântico, sua costa favorável e a posição na ponta da península ibérica Portugal era o país mais a oeste da 

Europa continental. Houve um grande interesse da burguesia comercial em boa parte formada por cristãos 

novos (judeus convertidos ao cristianismo), que era forte e influente no reino, para que se conseguissem 

novos produtos e rotas para sua atividade.  

Assim os burgueses e a coroa patrocinaram as empreitadas marítimas construiu-se a Escola de Sagres, 

que era uma escola de navegação para os portugueses formarem novos navegantes e aprimorarem as 

técnicas de navegação. Vale ressaltar que a criação da escola nos moldes acadêmicos é controversa, muitos 

historiadores defendem que os navegadores apenas encontravam-se em determinado lugar para trocar 

informações. 

Outros fatores que valem ser citados é a grande tradição pesqueira do país o que confere certa 

experiência na navegação, outro fator é a grande influência deixada pela invasão árabe que dominou durante 

anos a península ibérica já que estes eram exímios navegadores. Podemos ainda 

pioneirismo, sua controvérsia se constrói em não ter nenhum motivo concreto para esse espírito sendo que 

em qualquer povo com tecnologia semelhante poderia surgir este espírito, sem contar que todos os povos 

que se lançaram ao mar podem ser considerados aventureiros. 

 

Consequências 
 

Podemos apontar como principal consequência da expansão marítima certa unificação dos mercados, 

isso não foi uma consequência imediata, foi sendo construída ao longo dos séculos sendo que essa unificação 

se torna consolidada somente no fim do século XX com a globalização, mas com certeza seu começo foi 

durante o século XV e XVI.  

Outra consequência que perdurou até o século XX foi a hegemonia europeia sobre o mundo, antes 

das navegações os maiores impérios do mundo se localizavam na África e Ásia. Porém com as grandes 

navegações os países europeus tomaram a frente na hegemonia mundial, pois estes dominaram a América e 

a África tendo mais terras para gerar renda das mais variadas maneiras, essa hegemonia somente veio terminar 

com o fim da guerra fria, onde começa a hegemonia estadunidense. 

Essa dominação teve o sistema colonial por base, onde as colônias somente poderiam comerciar com 

as suas metrópoles (países dominantes), gerando mais riquezas para o continente europeu e impedindo por 
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muito tempo sua independência. É infeliz ter que citar aqui a escravidão como consequência dessa expansão 

marítima.  

A escravidão e os outros tipos de trabalho compulsório foram uma das maiores vergonhas da 

humanidade, destruindo a vida de milhões e deixando marcas na sociedade até hoje. É importante lembrar 

que havia escravidão no mundo antigo europeu, africano e asiático, porém nunca antes em uma escala tão 

grande e com um comércio que abrangia todos os países do atlântico (no caso dos negros), podemos dizer 

que as descriminações raciais e a desvalorização dos trabalhos manuais no Brasil são consequência diretas 

dos anos escravistas. 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Dispostos a participar do lucrativo comércio de especiarias, realizado pelos portos do levante 

mediterrâneo e controlado pelos venezianos, os portugueses buscaram um caminho alternativo. Em 

1498, Vasco da Gama conseguiu chegar à Índia: 

a) através dos portos do poente mediterrâneo. 

b) utilizando as antigas rotas terrestres do Meio Oriente. 

c) utilizando o canal do Panamá. 

d) através do Estreito de Magalhães. 

e) circunavegando a África. 

 

2. A propósito da expansão marítima comercial europeia dos séculos XV e XVI pode-se afirmar que : 

a) a igreja católica foi contrária à expansão e não participou da colonização das novas terras. 

b) os altos custos das navegações empobreceram a burguesia mercantil dos países ibéricos. 

c) a centralização política fortaleceu-se com o descobrimento das novas terras. 

d) os europeus pretendiam absorver os princípios religiosos dos povos americanos. 

e) os descobrimentos intensificaram o comércio de especiarias no mar Mediterrâneo 

 

3. No extremo leste da Indonésia, na parte oriental de uma ilha, situa-se um dos membros da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Timor Leste, cuja autonomia só recentemente foi 

assegurada, graças à importante presença de forças da ONU. 
 

A existência de um país de língua portuguesa nessa região deve-se 

a) à Companhia de Jesus, que disseminou o catolicismo na região e contribuiu para que seu povo 

adotasse o idioma de Camões. 

b) ao imperialismo neocolonialista do final do século XIX, que levou essa região do globo a ser 

partilhada pelos países europeus. 

c) à ação humanitária dos portugueses, que intervieram na região para impedir que sua população 

cristã fosse subjugada pela maioria budista. 

d) aos conflitos originados da Guerra Fria, quando os EUA apoiaram a presença portuguesa na 

região para defender os interesses ocidentais. 

e) à expansão comercial e marítima dos séculos XV e XVI, que levaram as naus portuguesas a essa 

região, então, incorporada ao império de Lisboa. 

 

4.  Portugal e Espanha procuram situar estas costas e ilhas da maneira 

mais conveniente aos seus propósitos. Os espanhóis situam-nas mais para o Oriente, de forma a 

parecer que pertencem ao Imperador (Carlos V); os portugueses, por sua vez, situam-nas mais para o 

Ocidente, pois deste modo  
Carta de Robert Thorne, comerciante inglês, ao rei Henrique VIII, em 1527. 
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O texto remete diretamente 

a) à competição entre os países europeus retardatários na corrida pelos descobrimentos. 

b) aos esforços dos cartógrafos para mapear com precisão as novas descobertas. 

c) ao duplo papel da marinha da Inglaterra, ao mesmo tempo mercantil e corsária. 

d) às disputas entre países europeus, decorrentes do Tratado de Tordesilhas. 

e) à aliança das duas Coroas ibéricas na exploração marítima 

 

5. Referindo-se à expansão marítima dos séculos XV e XVI, o poeta português Fernando Pessoa escreveu, 

 

 

Ensinam estas Quinas, que aqui vês,  

Que o mar com fim será grego ou romano: 

O mar  
(Fernando Pessoa, Mensagem  poemas esotéricos. Madri: ALLCA XX, 1997, p. 49.) 

 

Nestes versos identificamos uma comparação entre dois processos históricos. É válido afirmar que o 

poema compara: 

a) o sistema de colonização da Idade Moderna aos sistemas de colonização da Antiguidade Clássica: 

a navegação oceânica tornou possível aos portugueses o tráfico de escravos para suas colônias, 

enquanto gregos e romanos utilizavam servos presos à terra.  

b) o alcance da expansão marítima portuguesa da Idade Moderna aos processos de colonização da 

Antiguidade Clássica: enquanto o domínio grego e romano se limitava ao mar Mediterrâneo, o 

domínio português expandiu-se pelos oceanos Atlântico e Índico. 

c) a localização geográfica das possessões coloniais dos impérios antigos e modernos: as cidades-

estados gregas e depois o Império Romano se limitaram a expandir seus domínios pela Europa, 

ao passo que Portugal fundou colônias na costa do norte da África. 

d) a duração dos impérios antigos e modernos: enquanto o domínio de gregos e romanos sobre os 

mares teve um fim com as guerras do Peloponeso e Púnicas, respectivamente, Portugal figurou 

como a maior potência marítima até a independência de suas colônias. 

 

6. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494 e confirmado nos seus termos pelo Papa 

Júlio II em 1506, representou para o século XVI um marco importante nas dinâmicas europeias de 

expansão marítima. O tratado visava: 

a) demarcar os direitos de exploração dos países ibéricos, tendo como elemento propulsor o 

desenvolvimento da expansão comercial marítima. 

b) estimular a consolidação do reino português, por meio da exploração das especiarias africanas e 

da formação do exército nacional. 

c) impor a reserva de mercado metropolitano espanhol, por meio da criação de um sistema de 

monopólio que atingia todas as riquezas coloniais. 

d) reconhecer a transferência do eixo do comércio mundial do Mediterrâneo para o Atlântico, depois 

das expedições de Vasco da Gama às Índias. 

e) reconhecer a hegemonia anglo-francesa sobre a exploração colonial, após a destruição da 

Invencível Armada de Filipe II, da Espanha. 

 

7. Dentre os fatores que geraram a expansão marítima, nos séculos XV e XVI, destacamos a(o):  

a) transformação da sociedade estamental patriarcal em uma sociedade de castas.  

b) necessidade de rompimento do monopólio comercial das cidades italianas.  

c) progressivo esgotamento dos campos europeus produtores de cereais.  

d) abandono do comércio com o oriente, em benefício das rotas da Europa do Norte.  

e) fortalecimento da nobreza agrária com sua aliança à burguesia 
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8. Em 1994 comemoraram-se os 500 anos da assinatura do Tratado de Tordesilhas, assinado pelos 

soberanos de Espanha e Portugal. Sobre o Tratado de Tordesilhas é correto afirmar que:  

a) assegurou o monopólio português sobre as duas margens do Atlântico sul, na medida em que 

- 

posse seis anos depois.  

b) foi assinado sob protestos generalizados dos reinos europeus, particularmente do Império 

Germânico, que propôs a intervenção da Igreja Luterana.  

c) teve o propósito de pacificar as relações entre Espanha e Portugal, já que a primeira insistia em 

participar da rota africana - - para as Índias.  

d) seria modificado no século seguinte quando, a partir da União ibérica (1580-1640), o território 

brasileiro ganharia os contornos que tem atualmente. 

e) alargou a representação do mundo conhecido para o que será o continente americano, embora 

fosse conservada pelos europeus a concepção de uma Terra plana, delimitada a Oeste pelo novo 

continente. 

 

9. Acerca das pretensões iniciais da exploração e conquista do Brasil, assinale a alternativa correta.  

a) Interesses antropológicos levaram os portugueses a fazer contato com outros povos, entre eles 

os índios do Brasil.  

b) O rei dom Manuel tinha-se proposto chegar às Índias navegando para o ocidente, antecipando-

se, assim, a Cristovão Colombo.  

c) O interesse científico de descobrir e classificar novas espécies motivou cientistas portugueses 

para lançarem-se à aventura marítima.  

d) Os conquistadores estavam interessados em encontrar terras férteis para desenvolver a cultura 

do trigo e, assim, dar solução às crises agrícolas que sofriam em Portugal.  

e) Os portugueses estavam interessados nas riquezas que as novas terras descobertas podiam 

conter, além de garantir a segurança da rota para as Índias. 

 

10. e de um reino, é ter 

em si uma contínua e grande quantidade de moeda, e abundância de ouro e prata, que são em essência 

todas as riquezas temporais desta vida, ou todas vêm resultar nelas... E o que destrói esta abundância 

e causa pobreza é a sua saída, qu  
(Tomás de Mercado, séc. XVI. Apud Vilar, Pierre. Desenvolvimento econômico e análise histórica. Lisboa, Editorial Presença, 

1982).  

 

O documento explicita a seguinte prática econômica mercantilista:  

a) monopólio comercial;  

b) livre comércio;  

c) industrialismo;  

d) pacto colonial;  

e) metalismo. 
 

11. "Quem quer passar além do Bojador,  

Tem que passar além da dor.  

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 
"Fernando Pessoa, "Mar Português" in Obra poética. Ria de Janeiro, Editora José Aguilar, 1960, p 19  

 

O trecho de Fernando Pessoa fala da expansão marítima portuguesa. Para entendê-lo, devemos saber 

que:  

a) "Bojador" é o ponto ao extremo sul da África e que atravessá-lo significava encontrar o caminho 

para o Oriente.  

b) a "dor" representa as doenças, desconhecidas dos europeus, mas existentes nas terras a serem 

conquistadas pelas expedições.  

c) o "abismo" refere-se à crença, então generalizada. de que a Terra era plana e que, num 

determinado ponto, acabaria, fazendo caírem os navios.  

d) menção a "Deus" indica a suposição, à época, e que o Criador era contrário ao desbravamento 

dos mares e que puniria os navegadores. 

e) o "mar" citado é o Oceano Índico, onde estão localizadas as Índias, objetivo principal dos 

navegadores  
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12. Em função dos seus efeitos na economia e na produção, um dos assuntos mais debatidos nos últimos 

anos é a globalização decorrente do processo de evolução do sistema capitalista, sendo correto 

afirmar que ela teve seu início:  

a) no período das Grandes Navegações, quando os europeus fizeram longas viagens pelos oceanos 

motivados pela expansão do comércio europeu, pondo fim ao isolamento em que viviam 

determinados povos em relação ao restante do mundo.  

b) com a Revolução Industrial, a partir da qual as nações foram se unindo e passaram a depender 

uma das outras, iniciando-se as grandes importações e exportações que hoje caracterizam o 

comércio exterior e propiciam o fim das fronteiras políticas dos países.  

c) no pós 2ª Guerra Mundial, com a implantação da disputa entre o capitalismo e o socialismo que 

acirrou a corrida por mercados, intensificando as trocas comerciais através da implantação da 

livre circulação de mercadorias entre todos os países europeus.  

d) no decorrer da Guerra Fria, graças ao progresso dos transportes e dos meios de comunicação, 

ocasionando a modernização das trocas comerciais marcada pela mundialização da livre 

circulação de mercadorias entre os países.  

e) no pós-Guerra Fria, visto que o fim do socialismo propiciou a integração de países em blocos 

econômicos que, ao se unificarem, intensificaram as relações comerciais que levaram à quebra 

das barreiras alfandegárias. 

 

13. Na expansão marítmo-comercial moderna, o pioneirismo português pode ser explicado como 

resultado de diversos fatores. Entre eles pode-se destacar os seguintes:  

a) Localização geográfica e estabelecimento de relações comerciais via Mediterrâneo com o Oriente.  

b) Descoberta das rotas mediterânicas para o Oriente e concorrência com as cidades italianas.  

c) Centralização política e intervenção real em favor da navegação pelo Atlântico.  

d) Avanço das artes cartográficas e reivindicações de reformas liberais.  

e) Cobiça da burguesia mercantil e liberalismo da Coroa. 

 

14. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, é considerada como um dos documentos fundadores 

da Terra Brasilis e reflete, em seu texto, valores gerais da cultura renascentista, dentre os quais destaca-

se:   

a) a visão do índio como pertencente ao universo não religioso, tendo em conta  sua antropofagia;  

b) a informação sobre os preconceitos desenvolvidos pelo renascimento no que tange à 

impossibilidade de se formar nos trópicos uma civilização católica e moderna;   

c) a identificação do Novo Mundo como uma área de insucesso devido à elevada temperatura que 

nada deixaria produzir;  

d) a observação da natureza e do homem do Novo Mundo como resultado da experiência da nova 

visão de homem, característica do século XV;  

e) a consideração da natureza e do homem como inferiores ao que foi projetado por Deus na 

Gênese. 

 

15. Mar Português  

 

Ó mar salgado, quanto do teu sal  

São lágrimas de Portugal!  

Por te cruzarmos, quantas mães choraram,  

Quantos filhos em vão rezaram!  

Quantas noivas ficaram por casar  

Para que fosses nosso, ó mar!  

Valeu a pena?  

Tudo vale a pena  

Se a alma não é pequena.  

Quem quer passar além do Bojador  

Tem que passar além da dor.  

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,  

Mas nele é que espelhou o céu.  
Fernando Pessoa in, Fernando Pessoa: Antologia poética / organizador Álvaro Cardoso Gomes. Sl: Moderna, 1994. Col. 

Travessias.  
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No poema acima citado, Fernando Pessoa refere-se à expansão do Império Português, no início da Era 

Moderna. Se os resultados finais mais conhecidos dessas "Navegações Ultramarinas" foram a abertura 

de novas rotas comerciais em direção à Índia; a conquista de novas terras e a difusão da cultura 

europeia, outros elementos também compõem o panorama daquele contexto, como:  

a) os relatos de viajantes medievais; a reconquista árabe em Portugal; o anseio de crescimento 

mercantil.  

b) a ânsia de expandir o cristianismo; a demanda de especiarias; a aliança com as cidades italianas.  

c) a busca do enriquecimento rápido; o mito do abismo do mar; a desmonetarização da economia.  

d) o desenvolvimento da matemática; a busca do ouro para as cruzadas; a descentralização 

monárquica.  

e) o avanço das técnicas de navegação; a busca do mítico paraíso terrestre; a percepção do 

universo, segundo uma ordem racional. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

Os ibéricos em especial os portugueses foram pioneiros das grandes navegações, a primeira conquista 

portuguesa foi Ceuta no norte do Marrocos em 1415 a partir daí o império português não parou de crescer, 

sendo o Brasil uma de suas principais conquistas, a colônia era a mais valiosa do império sendo a colônia com 

o maior rendimento, mesmo com sua decadência durante o século XIX - principalmente depois da perda do 

Brasil  a influência portuguesa no mundo foi profunda devido a extensão de seu império e a presença de 

portugueses em praticamente todos os continentes. 

 

a) Explique o pioneirismo português nas grandes navegações. 

b) Comente o papel da burguesia nas grandes navegações.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

as rotas monopolizadas pelos comerciantes italianos pelo mediterrâneo fizeram os países procurarem 

novas rotas até a Índia. 

 

2. c 

as novas terras descobertas renderam muitos lucros para as coroas aumentando o seu poder. 

 

3. e 

o pioneirismo português levou os lusos para lugares bem distantes da metrópole. 

 

4. d 

o Tratado de Tordesilhas assinado por Espanha e Portugal era frequentemente disputado e desrespeitado 

de todos os lados. 

 

5. b 

o poeta compara as extensões das colonizações da antiguidade e modernidade, fazendo menção as 

conquistas greco-romanas no mediterrâneo. 

 

6. a 

o Tratado de Tordesilhas foi ratificado pela igreja e pretendia dividir o mundo entre as duas potências 

marítimas. 

 

7. b 

o monopólio das cidades italianas acaba com os lucros dos comerciantes de outras regiões da Europa. 

 

8. b 

a assinatura do tratado extremamente mal aceita nos impérios concorrentes em virtude da disputa pela 

hegemonia. 

 

9. e 

o monopólio das rotas do mediterrâneo pelos italianos impulsionou os portugueses á achar novas fontes 

de riqueza e novas rotas até as Índias. 

 

10. e 

o metalismo defendia a acumulação de minérios preciosos pelos reinos europeus. 

 

11. c 

apesar de conhecido o fato da terra ser circula diversos navegantes acreditavam que a terra era plana. 

 

12. a 

como o texto diz o capitalismo influenciou a integração dos mercados e do mundo, sendo o que o 

primeiro contato com os povos americanos feito nas grandes navegações. 

 

 

 

13. c 

o absolutismo ajudou na medida em que o rei poderia fazer sua vontade e como o seu poder era 

legitimado ele pode intervir a favor das navegações. 
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14. d 

o pensamento humanista foi influenciador em colocar o protagonismo do homem na carta de Pero Vaz. 

 

15. e 

depois do renascimento, a ordem racional tomara conta mesmo nos assuntos antes explicado pela 

religião. 

 

Questão Contexto 
 

a) O pioneirismo português pode ser explicado de diversas maneiras, podemos citar a sua posição 

geográfica no extremo oeste da Europa, a sua atividade pesqueira, a influência árabe e seu controverso 

espírito aventureiro. 

b) A burguesia financiou grande parte das viagens ao continente americano e á Ásia a fim de conseguir 

novas rotas para os gêneros não encontrados na Europa para comercia-los nos no velho continente, na 

verdade a burguesia alcançou sua hegemonia as custas do comércio colonial. 
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América Colonial 
23 

jul 

 

 

RESUMO. 
 

 

 

Colonização Portuguesa 

 

A economia da América portuguesa é bem diversificada, no entanto começa com uma economia baseada no 

extrativismo, com o principal produto sendo o pau brasil que era recolhido pelos indígenas e estocado em 

feitorias ao longo da costa, com o aumento da ocupação portuguesa depois da metade do século XVI 

diversificam-se as atividades, com destaque para o açúcar em São Paulo e Pernambuco, mas com diversas 

outras atividades em menor escala, como o tabaco (que era trocado por escravos na África) e o algodão, 

principalmente depois das invasões holandesas e do declínio do ouro em Minas Gerais essas culturas 

acabaram ganhando destaque. A mão de obra era primordialmente escrava, primeiro com os indígenas e 

depois com os negros em razão do grande comércio intercontinental, com pequenas exceções como no 

início das minerações em Minas Gerais no século XVII e na pecuária do Sertão no mesmo século, no entanto 

todas as atividades tinham a presença escrava em certa medida. 

A administração colonial foi inicialmente comandada por particulares de confiança do reino, assim as 

engenho. Estes eram como reis em seus territórios, e reproduziam de certo modo a lógica do feudalismo 

dentro de seu território, apesar de vários nem se quer virem ao Brasil. Este modelo fracassa devido à enorme 

descentralização do poder e dificuldades do novo território, é instalado então um Governo Geral em Salvador 

em 1549 o sistema incentivou as catequeses indígenas, resolveu boa parte dos conflitos entre brancos e 

indígenas além de incentivar o uso de escravos negros por causa do mercado internacional. Em 1621 o Brasil 

é dividido entre Estado do Brasil e Estado do Maranhão (posteriormente Maranhão e Grão Para), porém se 

reunifica com Marquês de Pombal se tornando um Vice Reino de Portugal, o que lhe conferia mais autonomia 

mas ainda sim com o controle extremo da metrópole, a capital ainda é mudada de Salvador para o Rio de 

Janeiro ficando mais perto das minas de ouro de Minas Gerais e dos interesses portugueses na bacia do prata. 

A sociedade colonial portuguesa tem configurações variadas de acordo com a região e com o tempo, assim 

temos um Brasil com muitas influências indígenas no sul (principalmente São Paulo) onde inclusive a língua 

falada era a geral indígena, o Nheengatu, tendo sido inclusive utilizada por brancos, como os bandeirantes. 

Já no nordeste temos uma maior presença portuguesa devido a prosperidade do açúcar e proximidade com 

o velho continente, depois do século XVIII a presença de portugueses e da coroa se intensifica devido ao 

ouro e a integração comercial dos mercados dentro da colônia para suprir a zona aurífera, assim, temos uma 

maior miscigenação cultural que viria a formar uma cultura pretensamente europeia nos níveis mais altos da 

sociedade mas com efetiva incorporação e sincretismo dos modos e costumes negros, indígenas e brancos 

como no caso da incorporação da mandioca (influência indígena) na alimentação de todos, houve ainda o 

surgimento de religiões que misturam culturas de todas as vertentes como a umbanda e a jurema, outro fator 

é a língua portuguesa falada no Brasil que também é fruto das misturas culturais, contando com palavras 

indígenas (como açaí, arapuca e carioca) e negras (como banguela, cachaça e cafundó) com a língua 

portuguesa. 

Colonização Francesa 

A economia das colônias francesas seguia as demais empreitadas coloniais, com a principal atividade 

econômica centrada nas exportações de gêneros tropicais, como o rum, café, frutas, açúcar, tabaco entre 

outros, podemos destacar nesse cenário a Guiana Francesa, centrada no Norte da América do Sul e banhada 

pelo mar do Caribe tem as suas atividades voltadas para a pesca e a mineração aurífera. O império francês 

utilizava mão de obra livre nas suas colônias mais ao como a Louisiana e o Canadá, porém em localidades no 

Caribe a mão de obra escrava era intensamente utilizada. 
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A política na colônia sempre teve o apoio real e o acompanhamento de perto de seus representantes reais, 

no entanto podemos citar a fracassada França Antártica, colônia instalada na atual Baia de Guanabara, seu 

fracasso deveu-se a desavenças entre católicos e protestantes, por evasões de franceses para as tribos ao 

redor e pelo abandono de diversos colonos, estes foram derrotados por Estácio de Sá em 1565. A França 

ainda perde diversos territórios ao longo dos quatro séculos de colonização, como as posseções da Nova 

França assaltadas por ingleses e pelos indígenas locais, diversos territórios são perdidos na Guerra dos 7 Anos 

com os Ingleses ou cedidos aos estadunidenses depois de sua independência, ainda podemos destacar o 

caso do Haiti, que depois da volta da escravidão pelas mãos Girondinas na Revolução Francesa promoveu 

uma enorme revolta escrava (a única bem sucedida da história) e teve sua independência da França em 1802. 

Ainda sobre o Haiti e as colônias escravistas da França podemos destacar as trocas culturais entre franceses 

e negros nessas regiões foram mais intensas e curiosamente os filhos de relações (violentas ou não) entre 

senhores (gran blancs) escravos (gens de coleur) eram livres, alfabetizados e conseguiam alguma ascensão 

social como administradores de fazenda, totalmente diferente dos escravos que mantinham um intenso 

vínculo cultural com a África, o que facilitou a organização de resistências em marrons (equivalente aos 

quilombos brasileiros).  

Colonização Espanhola 

A economia espanhola divergia quanto ao ambiente explorado, com seu extenso império desde a atual 

Califórnia nos Estados Unidos á Patagônia nos atuais Chile e Argentina os diferentes climas e territórios 

diversificavam a sua produção. Nas regiões centrais da América do Sul temos a alta produção de prata, 

principalmente em Potosí na atual Bolívia, já no México temos uma intensa produção aurífera, ambas eram 

altamente nocivas aos corpos dos trabalhadores indígenas já que estas usavam o mercúrio no processo. Nas 

regiões não mineradoras temos uma intensa produção de gêneros tropicais como café, cacau, açúcar, tabaco 

etc. Com destaque a tradicional produção de tabaco, rum e açúcar no Caribe, principalmente na ilha de 

Cuba, e de carne no estuário da Prata. Sua principal mão de obra era baseada nas tradicionais formas de 

trabalho dos povos nativos, daí nascia a mita e a encomienda, a primeira consistia em serviços prestados 

pelos indígenas em um período do ano para os donos das minas, já o segundo era usada nas áreas agrícolas 

onde o donatário da terra teria direito sobre a terra e seus habitantes que também trabalhavam um período 

nas terras dos espanhóis. 

A política colon

posse das terras que conquistavam e as comandavam, no entanto com o avançar da exploração dos 

descendentes de Pizarro e Cortês fomentaram diversas rebeliões que foram duramente reprimidas pela 

coroa, assim, a administração colonial faz profundas mudanças, são fundados os Vice-Reinos nas áreas mais 

centrais como o do Rio da Prata (atuais Argentina, Paraguai, Uruguai e parte da Bolívia) e as Capitanias Gerais 

em áreas mais fronteiriças ou litorâneas que detinham interesses de defesa como a Capitania Geral de Cuba, 

que servia de entreposto dos carregamentos de ouro e prata para a Espanha. 

A sociedade espanhola era dividida basicamente em três grupos, abaixo de todos estavam os indígenas e 

escravos, que eram excluídos da maior parte da vida social da colônia e eram brutalmente explorados pelos 

espanhóis, já os escravos eram totalmente renegados a posições inferiores em todas as esferas coloniais, no 

meio da pirâmide social estão os Criollos, filhos de espanhóis nascidos na colônia, em sua maioria eram 

donos das minas ou fazendeiros e representavam a elite econômica da colônia, estes durante o século XIX 

vão organizar a independência destes locais, o grupo mais privilegiado era o dos Chapetones, ou ibéricos, 

espanhóis nascidos na metrópole que vinham para a colônia como administradores reais e altos oficiais do 

exército, esse grupo constantemente entrava em conflitos de interesse com os criollos. 

Colonização Inglesa 

A economia das colônias inglesas variava muito de acordo com o seu ambiente e povoamento, no Norte das 

13 colônias temos uma enorme rede comercial com as colônias espanholas no caribe e a África, onde fazia-

se o comércio triangular com ênfase na troca de rum e tabaco por escravos, além disso, durante os séculos 

XVII e XVIII temos diversas instalações manufatureiras utilizava-se a mão de obra livre. Já no Sul das Treze 

Colônias a situação era totalmente diferente, a produção no modo de Plantation com mão de obra escrava, 

monocultura algodoeira e grandes latifúndios acabavam por diferenciar profundamente as duas regiões em 

questão causando grandes diferenças. No Caribe ao contrário do norte das treze colônias era extensamente 

escrava, com sua produção também focada em gêneros tropicais, principalmente do rum e açúcar na ilha da 

Jamaica. 
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A política variava de acordo com a região, no Caribe temos um intenso controle da metrópole, assim como 

o Sul das Treze Colônias onde era muito rígido o exclusivo metropolitano com os ingleses, principalmente 

por causa do seu principal produto o algodão, de especial interesse para as indústrias têxteis da Inglaterra. 

Ao N

do norte foi primordial para a construção dessa liberdade política e comercial e para a futura independência 

das Treze Colônias mais tarde. 

A sociedade inglesa colonial era bem diversificada, com a interação de diversos grupos, mesmo dentro dos 

colonos que dividiam-se entre puritanos (calvinistas ingleses) e anglicanos, os puritanos sendo os primeiros 

á adentrarem em território americano a bordo do May Flower, no entanto, os negros e indígenas sofriam 

profunda segregação na sociedade colonial inglesa com raras uniões entre indígenas e ingleses, além de 

quase nenhuma interação entre negros e ingleses, no caso dos indígenas aconteceram diversos extermínios 

 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Erro de português 
 

Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido 
O português 

(Oswald de Andrade. "Poesias reunidas". 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972) 

 

Sobre o contexto histórico em que se insere o fenômeno que os versos identificam é correto afirmar 

que 
a) a descoberta de metais preciosos favoreceu o estabelecimento das primeiras relações econômicas 

entre portugueses e indígenas. 

b) a agressividade demonstrada pelos nativos despertou o interesse metropolitano pela ocupação 

efetiva das novas terras. 

c) a conquista da América pelos portugueses contribuiu para o crescimento demográfico da 

população indígena no Brasil. 

d) no chamado período pré-colonial, o plantio e a exploração do pau-brasil incentivaram o tráfico 

africano. 

e) apesar de ter tomado posse da terra em nome do rei de Portugal, o interesse da monarquia estava 

voltado para o Oriente. 

 

2. A sociedade colonial brasileira  
 

"herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas acrescentou-lhe sistemas 

de graduação que se originaram da diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social. (...) As 

distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de indígenas que 

cercava os colonizadores portugueses tornava todo europeu, de fato, um gentil-homem em potencial. 

A disponibilidade de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar 

seus sonhos de nobreza. (...) Com índios, podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O 

gentio transformou-se em um substituto do campesinato, um novo estado, que permitiu uma 

reorganização de categorias tradicionais. Contudo, o fato de serem aborígenes e, mais tarde, os 

africanos, diferentes étnica, religiosa e fenotipicamente dos europeus, criou oportunidades para novas 

distinções e hierarquias baseadas na cultura e na cor." 
 (Stuart B. Schwartz, SEGREDOS INTERNOS) 
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A partir do texto pode-se concluir que: 
a) a diferenciação clássica e medieval entre clero, nobreza e campesinato, existente na Europa, foi 

transferida para o Brasil por intermédio de Portugal e se constituiu no elemento fundamental da 

sociedade brasileira colonial. 

b) a presença de índios e negros na sociedade brasileira levou ao surgimento de instituições como a 

escravidão, completamente desconhecida da sociedade européia nos séculos XV e XVI. 

c) os índios do Brasil, por serem em pequena quantidade e terem sido facilmente dominados, não 

tiveram nenhum tipo de influência sobre a constituição da sociedade colonial. 

d) a diferenciação de raças, culturas e condição social entre brancos e índios, brancos e negros, 

tendeu a diluir a distinção clássica e medieval entre fidalgos e plebeus europeus na sociedade 

colonial. 

e) a existência de uma realidade diferente no Brasil, como a escravidão em larga escala de negros, 

não alterou em nenhum aspecto as concepções medievais dos portugueses durante os séculos XVI 

e XVII. 

 

3. "Como não se tratava de regiões aptas para a produção de gêneros tropicais de grande valor comercial, 

como o açúcar ou outros, foi-se obrigado para conseguir povoadores (...) a recorrer às camadas pobres 

ou médias da população portuguesa e conceder grandes vantagens aos colonos que aceitavam irem-

se estabelecer lá. O custo do transporte será fornecido pelo Estado, a instalação dos colonos é cercada 

de toda a sorte de providências destinadas a facilitar e garantir a subsistência dos povoadores; as terras 

a serem ocupadas são previamente demarcadas em pequenas parcelas, (...) fornecem-se 

gratuitamente ou a longo prazo auxílios vários (instrumentos de trabalho, sementes, animais, etc)". 
(Prado Júnior, C. História econômica do Brasil. 27 ed. S. Paulo: Brasiliense, 1982. p. 95-6) 

 

Com base no texto, é possível afirmar que o autor se refere: 

a) à colonização do sertão nordestino através da pecuária. 

b) à ocupação da Amazônia através das drogas do sertão. 

c) à expansão para o interior paulista pelas entradas e bandeiras. 

d) à colonização do Sul através da pecuária. 

e) ao povoamento das Capitanias Hereditárias. 

 

4. Leia o texto abaixo e responda posteriormente ao que é pedido. 

 

-1600, Potosí produziu talvez a metade de toda a prata hispano-americana. Tal profusão 

de prata não teria vindo à tona sem a concomitante abundância de mercúrio de Huancavélica, que 

naqueles mesmos anos estava também produzindo como nunca havia feito. Outro estimulante para 

Potosí foi claramente a mão de obra barata fornecida através da mita  
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. in: América Latina Colonial. v. 2. São Paulo: Edusp, 1999. p. 141. 

 

Como indicado no texto, os espanhóis utilizaram um sistema de trabalho denominado mita, que 

consistia: 

a) no trabalho obrigatório e temporário, mobilizando mão de obra indígena geralmente escolhida 

por sorteio entre as tribos, sendo deslocada para qualquer região da colônia. 

b) no emprego de tribos inteiras de indígenas, dirigidas por seus chefes naturais, assegurando ainda 

a instrução cristã dos envolvidos. 

c) no trabalho compulsório e permanente de escravos que chegavam ao porto de Toledo. 

d) em contratos de servidão realizados entre espanhóis e astecas. 

e) em um sistema de servidão por dívidas, pois com a desintegração da economia tradicional 

indígena, esses foram obrigados a adquirir produtos vindos da Europa. 

 

 

 

 

 

 

5. Leia o texto abaixo: 
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maneiras gerais e principais para extirpar da face da terra aquelas míseras nações. Uma foi a guerra 

injusta, cruel, tirânica e sangrenta. Outra foi matar todos aqueles que podiam ainda respirar ou suspirar 

e pensar em recobrar a liberdade ou subtrair-se aos tormentos que suportam, como fazem todos os 

senhores naturais e os homens valorosos e fortes; pois comumente na guerra não deixam viver senão 

mulheres e crianças: e depois oprimem-nos com a mais horrível e áspera servidão a que jamais tenham 

 
LAS CASAS, Frei Bartolomeu de. O paraíso destruído. Brevíssima relação da destruição das Índias [1552]. Porto Alegra: 

L&PM, 2001. 

 

O trecho do texto de Las Casas aponta o processo de dizimação das populações indígenas americanas 

por parte dos espanhóis. Além da guerra, os processos de trabalho e o controle disciplinar imposto 

resultaram na morte de milhões de habitantes nativos da América. Dentre os processos de trabalho 

impostos aos indígenas e que resultaram em sua mortandade, destaca-se: 

a) a escravidão imposta a eles, semelhante a dos africanos levados à América para trabalhar na 

extração de metais. 

b) a encomienda, um processo de trabalho compulsório imposto a toda uma tribo para executar 

serviços agrícolas e extrativistas. 

c) o assalariamento, pago em valores muito baixos e geralmente em espécie. 

d) a parceria, onde os indígenas eram obrigados a trabalhar na agricultura e nas minas, destinando 

dois terços da produção aos espanhóis. 

e) o arrendamento das terras indígenas pelos próprios nativos implicava para os espanhóis uma 

imensa carga tributária aos indígenas. 

 

6. do armamento marítimo e da navegação, que sob a boa providência e proteção 

divina interessam tanto à prosperidade, à segurança e ao poderio deste reino [...], nenhuma mercadoria 

será importada ou exportada dos países, ilhas, plantações ou territórios pertencentes à Sua Majestade, 

ou em possessão de Sua Majestade, na Ásia, América e África, noutros navios senão nos que [...] 

pertencem a súditos ingleses [...] e que são comandados por um capitão inglês e tripulados por uma 

equipagem com três quartos de ingleses [...], nenhum estrangeiro [...] poderá exercer o ofício de 

mercador ou corretor num dos lugares supracitados, sob pena de confisco de todos os seus bens e 

 
Segundo Ato de Navegação de 1660. In: Pierre Deyon. O mercantilismo. São Paulo: Perspectiva, 1973, p. 94-95. 

 

Por meio do Ato de Navegação de 1660, o governo inglês: 

a) estabelecia que todas as mercadorias comercializadas por qualquer país europeu fossem 

transportadas por navios ingleses. 

b) monopolizava seu próprio comércio e impulsionava a indústria naval inglesa, aumentando ainda 

mais a presença da Inglaterra nos mares do mundo. 

c) enfrentava a poderosa França retirando-lhe a posição privilegiada de intermediária comercial em 

nível mundial. 

d) desenvolvia a sua marinha, incentivava a indústria, expandia o Império, abrindo novos mercados 

internacionais ao seu excedente agrícola. 

e) protegia os produtos ingleses, matérias-primas e manufaturados, que deveriam ter sua saída 

dificultada, de modo a gerar acúmulo de metais preciosos no Reino inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de três áreas com características diversas na 

América do Norte. Com re  
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a) baseava-se, sobretudo, na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações 

comerciais com as novas colônias do Norte e com o Caribe. 

b) baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de 

obrigações em relação aos grandes proprietários de terras. 

c) baseava-se numa economia escravista voltada principalmente para o mercado externo de 

produtos, como o tabaco e o algodão. 

d) consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América com a transferência de diversos 

produtores de tecidos vindos da região de Manchester. 

e) caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença da grande propriedade 

agrícola monocultora. 

 

8. Durante o século XVII, grupos puritanos ingleses perseguidos por suas ideias políticas (anti-

absolutistas) e por suas crenças religiosas (protestantes calvinistas) abandonaram a Inglaterra, fixando-

se na costa leste da América do Norte, onde fundaram as primeiras colônias. A colonização inglesa 

nessa região foi facilitada: 

a) pela propagação das ideias iluministas, que preconizavam a proteção e o respeito aos direitos 

naturais dos governados. 

b) pelo desejo de liberdade dos puritanos em relação à opressão metropolitana. 

c) pelo abandono dessa região por parte da Espanha, que então atuava no eixo México-Peru 

d) pela possibilidade de explorar grandes propriedades agrárias com produção destinada ao mercado 

europeu. 

e) pelas consciências políticas dos colonos americanos, desde logo treinados nas lutas coloniais. 

 

9. O texto abaixo trata das incursões francesas na América; entretanto, essas ainda não representavam 

que a França tivesse dado início à sua expansão. 

Ao longo do século XVI, os franceses estiveram na América, mas isso não significava uma atitude 

sistemática e coerente desenvolvida pela Coroa. Era, no mais das vezes, atuação de corsários e uns 

poucos indivíduos. Como exemplo, pode-se mencionar as invasões do litoral brasileiro,  e algumas 

visitas à América do   
(FARIA, R. de M. e outros. História para o ensino médio. Belo Horizonte:Lê, 1998,p.182) 

 

Entre os motivos que levaram a França a iniciar tardiamente sua expansão marítima e comercial, 

podemos destacar: 

a) os problemas internos ligados à consolidação do Estado Nacional. 

b) a derrota da França na violenta guerra contra a Alemanha. 

c) a falta de associação entre a Coroa e a burguesia francesa. 

d) a violenta disputa entre calvinistas e luteranos. 

e) A não inclusão das classes superiores no projeto expansionista. 

 

10. As tentativas francesas de estabelecimento definitivo no Brasil ocorreram entre a segunda metade do 

século XVI e a primeira metade do século XVII. As regiões que estiveram sob ocupação francesa foram: 

a) Rio de Janeiro (França Antártica) e Pernambuco (França Equinocial); 

b) Pernambuco (França Antártica) e Santa Catarina (França Equinocial); 

c) Bahia (França Equinocial) e Rio de Janeiro (França Antártica); 

d) Maranhão (França Equinocial) e Rio de Janeiro (França Antártica); 

e) Espírito Santo (França Equinocial) e Rio de Janeiro (França Antártica). 

 

 

 

 

 

  

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
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Os processos de colonização da América, tem diversas diferenças e semelhanças, dentre elas a mão de obra, 

liberdade econômica e liberdade política. Assim, os processos demonstram como se comportavam os 

governos e como essas ações interferiram na emancipação dos povos de cada região americana. 

 

a) Aponte um elemento dos governos coloniais ingleses, portugueses, espanhóis e franceses que os 

diferencia dos demais. 

b) Diga como as ações referentes ao controle político dos colonos franceses e portugueses influenciou 

na emancipação dos dois domínios coloniais. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

A colônia americana ficaria sem uma ocupação definitiva até 1530, o foco econômico dos portugueses 

acaba sendo o comércio de especiarias com o Oriente que já havia lhes conferido lucros astronômicos 

desde a primeira viagem. 

 

2. d 

A organização medieval da sociedade portuguesa se adapta ao chegar no Brasil, além dos costumes tanto 

de plebeus quanto de fidalgos terem se adaptado á nova terra, vemos que as formas de trabalho 

compulsório também mudam sua feição, agora ao invés dos brancos servos europeus, plebeus e nobres 

detinham escravos indígenas e negros em condição de subordinação. 

 

3. d 

A exploração econômica da Amazônia encontrou inúmeras dificuldades, além do terreno que empurraria 

os colonos á uma atividade extrativista, ainda temos a insegurança do terreno, tanto por indígenas como 

por estrangeiros que adentravam o Rio Amazonas, fator que foi incrivelmente dispendioso para a coroa. 

 

4. a 

A mita se aproveitava de tradições incas já existentes antes da chegada dos espanhóis para uma 

exploração econômica em um ritmo muito mais acelerado que o das populações nativas, além disso, 

temos a extração por amalgamação que faz o trabalhador lidar constantemente com vapores do mercúrio 

deteriorando severamente seu corpo. 

 

5. b 

A encomienda apresar de não tratar com vapores de mercúrio acaba sendo tão destrutiva aos indígenas 

quanto a mita, pois imprime-se um trabalho extremamente dificultoso nos corpos dos indígenas que 

sobraram depois de diversos genocídios. 

 

6. b 

Os atos de navegação de Oliver Crowell acabaram por dar a condição necessária para a Inglaterra 

dominar os mares e expandir seu império nos séculos seguintes, assim, foi possível a tomada da ilha da 

Jamaica dos espanhóis em 1655. 

 

7. c 

A economia do Sul das Treze Colônias é o que pode se chamar de Plantation, onde podemos conferir as 

três principais características para essa classificação como a monocultura, trabalho escravo e grande 

latifúndio, as marcas desse sistema são percebidas até hoje no sul dos Estados Unidos como o racismo e 

a proliferação de entidades supremacistas brancas. 

 

8. b 

As lutas religiosas na Inglaterra acabaram por expulsar um grande número de puritanos (calvinistas 

ingleses) que fundaram as Treze Colônias originais, sua base ideológica de valorização do trabalho pode 

ser percebida fortemente na cultura dos Estados Unidos durante os anos. 

 

9. a 

A consolidação do estado francês difere um pouco dos outros estados que se formaram anteriormente e 

posteriormente, pois seu governo é formado em uma intensa briga religiosa e política entre católicos e 

huguenotes. 

10. d 
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Ambas as regiões que foram tentadas pelos franceses tinham uma forte proximidade com a cultura do 

açúcar, no Rio de Janeiro além dos engenhos da região esta era próxima ao rio da Prata e de São Paulo 

(produtor de açúcar) já no Maranhão os franceses estavam perto da costa nordestina, que no momento, 

era a mais promissora região da colônia. 

 

 

Questão Contexto 
 

a) Podemos diferenciar os portugueses dos demais povos principalmente pelo uso extensivo da mão 

de obra escrava em sua porção americana, já os espanhóis nós podemos destacar o complexo 

sistema de trabalho da Mita e da Encomienda usadas nas minas e fazendas respectivamente, os 

franceses são destacados por sua inconstância de dez anos durante a revolução francesa sendo 

derradeiro para a emancipação do Haiti e os ingleses são destaque em sua empreitada colonial com 

a chamada negligência salutar que permitiu as colônias do Norte das Treze Colônias uma 

independência política e econômica maior em relação ás outras colônias do mundo. 

 

b) A ação francesa na verdade pode ser apontada como uma ingerência de um pequeno grupo de 

administradores girondinos em tentar restaurar a escravidão no Haiti, o que provocou uma intensa 

luta de escravos, negros livres e mestiços contra os políticos, militares e civis brancos na ilha 

culminando na emancipação política em 1804. As pressões das cortes para o retorno do Brasil na 

condição de colônia foi um fator vital para a independência brasileira, já que antes da notícia da 

reclamação sobre o Brasil a elite colonial apoiava a confecção de uma constituição para o império, 

porém com o advento da recolonização essa elite passa a pedir a emancipação ao Príncipe Regente 

D. Pedro que mais tarde se tornaria o imperador do novo país. 
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Lit. 
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Gêneros literários 
25 

jul 
 

RESUMO   
 

 

OS GÊNEROS LITERÁRIOS 

  

Os gêneros literários são conjuntos ou categorias que reúnem aspectos semelhantes de forma e conteúdo 

em relação às produções literárias. Esse agrupamento também pode ser realizado de acordo com 

características semânticas, contextuais, discursivas e sintáticas. O filósofo Aristóteles foi o primeiro a definir 

os gêneros e os dividiu em três importantes classificações: épico ou narrativo, dramático e lírico.   

  

GÊNERO ÉPICO 

  

No gênero épico, temos a presença de um narrador que conta, de forma heroica, um episódio sobre a história 

de um povo e seus personagens. O narrador fala de um determinado passado e apresenta também o espaço 

onde sucederam as ações. Em geral, o texto é constituído por versos e há a presença de elementos míticos 

ou fantasiosos. 

  

Duas obras muito co

 

  

 

Era atroz, o furor se lhe triplica. 

Quando o leão, que assalta agreste bardo, 

Sem rendê-lo o pastor golpeia e assanha, 

Foge e a grei desampara; a pulo a fera 

Trepa, amedronta o ermo, umas sobre outras 

Atropela as lanígeras ovelhas, 

Do redil sai ovante e ensangüentado: 

 

 

GÊNERO NARRATIVO 

  

O gênero narrativo deriva do épico, no entanto, o texto é constituído em prosa e uma narração acerca da 

movimentação, das ações dos personagens. Há cinco elementos importantes no texto narrativo: 

- Enredo        

- Tempo 

- Espaço       

- Personagem 

- Narrador 

  

É importante lembrar os tipos de narradores: há o narrador-personagem, que é aquele que narra e também 

faz parte do enredo; há o narrador-observador, que não faz parte do enredo e narra a história em 3ª pessoa 

e, por fim, há o narrador onisciente, que é aquele que narra e sabe os anseios e sentimentos dos personagens. 

  

narrativo: 

  

Faculdade de São Paulo pela impossibilidade em que se achou sua mãe de continuar-lhe a mesada. 

Já estava no terceiro ano, e se a natureza que o ornara de excelentes qualidades lhe desse alguma energia a 

força de vontade, conseguiria ele vencendo pequenas dificuldades, concluir o curso; tanto mais quanto um 

colega e amigo, o Torquato Ribeiro lhe oferecia hospitalidade até que a viúva pudesse liquidar o espólio. 
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Mas Seixas era desses espíritos que preferem a trilha batida, e só impelidos por alguma forte paixão, rompem 

com a rotina. Ora, a carta de bacharel não tinha grande solução para sua bela inteligência mais propensa à 

 

  

GÊNERO DRAMÁTICO 

  

Como gênero dramático, entende-se textos que foram criados para serem representados, encenados, como 

ocorre com os textos de cunho teatral. A voz narrativa está vinculada aos personagens, encenada por atores, 

e esses contam uma história por meio de diálogos ou monólogos. 

  

Alguns exemplos de gênero dramático são a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa.  

 

 
 

http://portalnoar.com/wpcontent/uploads/2014/10/2017fb34c07aa5a6e529abae5224c804.jpg) 

 

GÊNERO LÍRICO 

 

Os textos desse gênero costumam ser breves, pois não há uma história sendo contada, há a 

supressão do enredo. Versam sobre sentimentos, divagações, etc. do eu-lírico. É através deles que o 

indivíduo extravasa suas emoções, por isso a subjetividade é marca desse gênero. Os poemas são textos que 

se enquadram, em sua maioria, nesse gênero. 

Observação: eu-lírico é a voz que fala com o leitor dentro do texto. O poeta é autor do eu-lírico. É comum 

autores masculinos escreverem um eu-lírico do gênero oposto e vice-versa. 

 

Os textos poéticos representam muito o gênero lírico, que mantém relações estreitas com a música. 

Antigamente, as obras eram acompanhadas por instrumentos musicais. Recursos sonoros se fazem presentes 

nesses textos: métrica, rima e figuras de linguagem moram neles. 

Recursos sonoros 

Métrica: organização silábica de acordo com a fala e não com a ortografia que privilegia a sonoridade dos 

versos. Conta-se desde a primeira sílaba até a última tônica do verso. Exemplo: 

E/ra u/ma/ ca/sa             4 sa (paramos de contar na 

última                          silaba tônica do verso) 

Mui/to em/gra/ça/da 

Não/ ti/nha/ te/to 
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Não /ti/nha /na/da 

(Vinicius de Moraes) 

 

Os versos acima têm 4 sílabas métricas. 

Os versos podem ser classificados de acordo com as sílabas métricas: 

Versos de 5 e 7 sílabas métricas são chamados de redondilhas. Os de 5 sílabas métricas são 

chamados de redondilhas menores e os de 7, redondilhas maiores. Esses versos são muito populares. 

 

Rima: repetições sonoras no final dos versos. Podem ser avaliadas quanto a disposição nos versos e 

quanto a qualidade. 

 

Quanto à disposição nos versos 

 

 

Quanto à qualidade 

Alternadas: ABAB 

 

Emparelhadas: AABB 

 

Interpoladas: ABBA 

 

Misturadas (requer poemas 

longos para que possa existir)  

 

Pobre: rima de palavras pertencentes à mesma classe 

gramatical. 

 

Rica: rima de palavras pertencentes a classes 

gramaticais diferentes. 

 

Preciosa: rimas de palavras pertencentes a mais de 

duas classes      gramaticais (ex: estrela / vê-la).  

 

 

Observação: versos brancos são os que não apresentam rimas. 

 

Outros recursos sonoros: 

Anáfora: repetição de um mesmo termo, gerando um eco proposital dentro do texto. 

Aliteração: Repetição de sons consonantais. Exemplo: 

Vozes veladas, veludosas vozes, 

Volúpias dos violões, vozes veladas, 

Vagam nos velhos vórtices velozes 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas 

(Cruz e Souza) 

Assonância: repetição de sons vocálicos. 

Refrão: não é uma figura de linguagem, mas um verso que se repete a fim de criar ritmo. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a 

representação. A palavra vem do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma 

composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. 
O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma 

estrutura específica, caracterizada: 
1) pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação; 

2) pela ação dramática (trama, enredo), que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de 

agir das personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de 

exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho; 

3) pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se 

situa a ação; 

4) pelo tema, ou seja, a ideia que o autor (dramaturgo) deseja expor, ou sua interpretação real por 

meio da representação. 
(COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973 (adaptado).)  

 

Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se 

que  
a) a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é 

possível sua concepção de forma coletiva.  

b) o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo 

autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores.  

c) o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, 

romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros.  

d) o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais 

importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os 

dias atuais. 

e) a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção/recepção 

do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente 

à cena teatral.  

 

2. Autorretrato falado 
Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 
Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 
Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 
      aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

  

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 
      entre pedras e lagartos. 
Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto  
      meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou  
      abençoado a garças. 

  

Me procurei a vida inteira e não me achei  pelo que 
      fui salvo. 
Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 
Os bois me recriam.  
Agora eu sou tão ocaso! 

  

Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço 
      coisas inúteis. 

  

No meu morrer tem uma dor de árvore. 
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Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre 

dominante. O poema de Manoel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um 

outro gênero. Qual? 
a) Gênero épico. 

b) Gênero poético. 

c) Gênero elegíaco. 

d) Gênero dramático. 

e) Gênero narrativo. 

 

3. PINHÃO Sai ao mesmo tempo que BENONA entra. 
BENONA: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. 
EURICÃO: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. 
BENONA: Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. 
EURICÃO: Você, que foi noiva dele. Eu, não! 
BENONA: Isso são coisas passadas. 
EURICÃO: Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele 

dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. 

Agora, parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, atacado de 

sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha 

devoção. 
 SUASSUNA, A. O santo e a porca, Rio de Janeiro: José Olympio, 2013 (fragmento) 

 

Nesse texto teatral, o emprego das expressões "o peste" e "cachorro da molest'a" contribui para 
a) marcar a classe social das personagens. 
b) caracterizar usos linguísticos de uma região. 
c) enfatizar a relação familiar entre as personagens. 
d) sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. 
e) demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. 

  

4. Aquele bêbado 
  Juro nunca mais beber  e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou:  Álcool. 
O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. 

Tomou um pileque de Segall. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso 

Antônio. 
 Curou-se 100% do vício  comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um 

gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro 

ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos.  
 ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991.  

  

A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto 

porque, ao longo da narrativa, ocorre uma:  
a)  
b) aproximação exagerada da estética abstracionista. 
c) apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. 
d)  
e) citação aleatória de nomes de diferentes artistas. 

 

5. Os gêneros literários são empregados com finalidade estética. Leia os textos a seguir. 

 

Busque Amor novas artes, novo engenho, 

Para matar-me, e novas esquivanças; 

Que não pode tirar-me as esperanças, 

Que mal me tirará o que eu não tenho. 
(Camões, L. V. de. Sonetos. Lisboa: Livraria Clássica Editora. 1961. Fragmento.) 
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Porém já cinco sóis eram passados 

Que dali nos partíramos, cortando 

Os mares nunca doutrem navegados, 

Prosperamente os ventos assoprando, 

Quando uma noite, estando descuidados 

Na cortadora proa vigiando, 

Uma nuvem, que os ares escurece, 

Sobre nossas cabeças aparece. 
(Camões, L. V. Os Lusíadas. Abril Cultural, 1979. São Paulo. Fragmento.) 

 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação dos textos. 

a) Lírico e dramático. 

b) Épico e lírico. 

c) Dramático e épico. 

d) Lírico e épico. 

 

6. FABIANA, arrepelando-se de raiva  Hum! Ora, eis aí está para que se casou meu filho, e trouxe a 

mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor meu filho que quem casa quer 

casa... Já não posso, não posso, não posso! (Batendo com o pé). Um dia arrebento, e então veremos.  
(PENA, M. Quem casa quer casa. www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 7 dez. 2012.) 

 

As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, 

constituem: 

a) necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor.  

b) possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. 

c) preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação.  

d) exigência, porque elas determinam as características do texto teatral.  

e) imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor.   

  

7. Múltiplos sorrisos 

Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Estava bonita. Era um pinheiro 

artificial, mas parecia de verdade. Só bolas vermelhas. Nunca deixava de armar sua árvore, embora as 

amigas dissessem que era bobagem fazer isso quando se mora sozinha. 

Olhou com mais vagar. Na luz do fim de tarde, notou que sua imagem se espelhava nas bolas.  

Em todas elas, lá estava seu rosto, um pouco distorcido, é verdade -mas sorrindo.  

 

 

Há um contraste irônico entre o título do conto e o seu desenvolvimento. As ideias essenciais desse 

contraste são: 

a)  alegria - isolamento 

b)  admiração - distorção 

c)  ornamentação - inutilidade 

d)  multiplicidade - contemplação 

  

8. Galinha cega      

O dono correu atrás de sua branquinha, agarrou-a, lhe examinou os olhos. Estavam direitinhos, graças 

a Deus, e muito pretos. Soltou-a no terreiro e lhe atirou mais milho. A galinha continuou a bicar o chão 

desorientada. Atirou ainda mais, com paciência, até que ela se fartasse. Mas não conseguiu com o 

gasto de milho, de que as outras se aproveitaram, atinar com a origem daquela desorientação. Que é 

que seria aquilo, meu Deus do céu? Se fosse efeito de uma pedrada na cabeça e se soubesse quem 

havia mandado a pedra, algum moleque da vizinhança, aí... Nem por sombra imaginou que era a 

cegueira irremediável que principiava. 

Também a galinha, coitada, não compreendia nada, absolutamente nada daquilo. Por que não vinham 

mais os dias luminosos em que procurava a sombra das pitangueiras? Sentia ainda o calor do sol, mas 

tudo quase sempre tão escuro. Quase que já não sabia onde é que estava a luz, onde é que estava a 

sombra. 
GUIMARAENS, J. A. Contos e novelas. Rio de Janeiro: lmago, 1976 (fragmento). 
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Ao apresentar uma cena em que um menino atira milho às galinhas e observa com atenção uma delas, 

o narrador explora um recurso que conduz a uma expressividade fundamentada na 

a) captura de elementos da vida rural, de feições peculiares. 

b) caracterização de um quintal de sítio, espaço de descobertas. 

c) confusão intencional da marcação do tempo, centrado na infância. 

d) apropriação de diferentes pontos de vista, incorporados afetivamente. 

e) fragmentação do conflito gerador, distendido como apoio à emotividade. 

  

9. São características do gênero dramático: 

I. Representam sentimentos e emoções a partir da expressão individual e subjetiva. Nos textos 

dramáticos há a predominância de pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da musicalidade 

das palavras. 

II. Nos textos dramáticos o poeta despoja- -se na direção dos 

acontecimentos que o rodeiam. O amor é uma temática, mas na narrativa dramática ele é abordado 

em episódios isolados. 

III. Os textos dramáticos são produzidos para serem representados, pois a voz narrativa está entregue 

às personagens, que contam a história por meio de diálogos ou monólogos sem mediação do 

narrador. 

IV. O auto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa integram-se ao gênero dramático. 

  

a) III e IV estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) I e II estão corretas. 

d) I e IV estão corretas. 

e) II, III e IV estão corretas. 

  

10. Lições de motim 

  

DONA COTINHA  É claro! Só gosta de solidão quem nasceu pra ser solitário. Só o solitário gosta de 

solidão. Quem vive só e não gosta da solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. (A reflexão 

escorrega lá pro fundo da alma.) Solidão é vocação, besta de quem pensa que é sina. Por isso, tem de 

ser valorizada. E não é qualquer um que pode ser solitá- rio, não. Ah, mas não é mesmo! É preciso ter 

competência pra isso. (De súbito, pedagógica, volta-se para o homem.) É como poesia, sabe, moço? 

Tem de ser recitada em voz alta, que é pra gente sentir o gosto. (FAZ UMA PAUSA.) Você gosta de 

poesia? (O HOMEM TORNA A SE DEBATER. A VELHA INTERROMPE O DISCURSO E VOLTA A LHE DAR 

AS COSTAS, COMO SEMPRE, IMPASSÍVEL. O HOMEM, MAIS UMA VEZ, CANSADO, DESISTE.) Bem, 

como eu ia dizendo, pra viver bem com a solidão temos de ser proprietários dela e não inquilinos, me 

entende? Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí. 

  
ZORZETTI, H. Lições de motim. Goiânia: Kelps, 2010 (adaptado). 

  

Nesse trecho, o que caracteriza Lições de motim como texto teatral? 

a) O tom melancólico presente na cena. 

b) As perguntas retóricas da personagem. 

c) A interferência do narrador no desfecho da cena. 

d) O uso de rubricas para construir a ação dramática. 

e) As analogias sobre a solidão feitas pela personagem. 

  

11. -me os feitos do herói astucioso que muito 

peregrinou, dês que desfez as muralhas sagradas de Troia; 

muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, 

como no mar padeceu sofrimento inúmeros na alma, 

 
 HOMERO. Odisseia. Tradução: Carlos Alberto Nunes. 5. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. Coleção Universidade. 

(Fragmento). 
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O texto acima é parte da cena de abertura do poema épico grego Odisseia. A partir da leitura atenta 

do fragmento e dos conhecimentos acumulados sobre o gênero épico, podemos afirmar que este: 

a) Tem como característica principal a existência de cinco fatores: tempo, espaço, narrador, 

personagem e enredo. 

b) Responde à necessidade humana de expressão da individualidade e da subjetividade, a partir da 

presença marcante de um eu lírico. 

c) Gira em torno, principalmente, do cuidado com a linguagem, concentrando-se mais na forma do 

que no conteúdo. 

d) Celebra, em estilo solene e grandioso, um acontecimento histórico protagonizado por um herói. 

e) Concentra-se no diálogo como principal fio condutor da história. 

 

12. De domingo 

  

 Outrossim... 

 O quê? 

 O que o quê? 

 O que você disse. 

 Outrossim? 

 É. 

 O que é que tem? 

 Nada. Só achei engraçado. 

 Não vejo a graça. 

 Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. 

 Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. 

 Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. 

 Não. Palavra de segunda-  

  

  

  

 Não, não. Segunda. No máximo terça. 

  

 Qual o problema? 

  

 Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um 

 

  
VERISSIMO, L. F. Comédias da vida privada. Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento). 

  

No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove 

o(a) 

a) marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. 

b) tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. 

c) caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras 

regionais. 

d) distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados 

pouco conhecidos. 

e) inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos 

interlocutores do diálogo. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Faroeste Caboclo é uma música famosa da banda Legião Urbana. A letra conta a história de João de Santo 

Cristo. Leia um trecho e responda: 

 

-22 

Deu cinco tiros no bandido traidor 

Maria Lúcia se arrependeu depois 

E morreu junto com João, seu protetor 

E o povo declarava que João de Santo Cristo 

Era santo porque sabia morrer 

E a alta burguesia da cidade 

Não acreditou na história que eles viram na TV 

E João não conseguiu o que queria 

Quando veio pra Brasília, com o diabo ter 

Ele queria era falar pro presidente 

Pra ajudar toda essa gente que só faz 

 

 

A que gênero literário esse texto pertenceria? Explique. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. c 

Conforme o texto, o espetáculo teatral é uma composição literária, cujo texto dramático possui uma 

estrutura particular, sendo caracterizado, geralmente, pela forma como é contado: pela ação e diálogo 

dos personagens, e não por um narrador; e não por seu conteúdo, que pode ser proveniente de diversas 

fontes. 

 

2. e 

O poema apresenta características do gênero narrativo. Essa mistura dos gêneros - em que o verso se 

aproxima da prosa - é uma herança da poesia modernista. Uma das características do gênero narrativo 

que se mostra no poema de Manoel de Barros é a apresentação dos fatos numa sequência temporal, tal 

como se dá quando contamos uma história. (Comentário Uerj) 

 

3. b 

As expressões são utilizadas para construir uma cena em determinada região onde elas são comumente 

faladas. Dessa forma, o texto fica rico em expressões regionais para caracterizar seu próprio uso 

linguístico. 

 

4. a 

  

 

 

5. d 

O primeiro excerto é centrado na subjetividade do poeta; o segundo, num grande feito, numa coisa que 

parece uma narrativa de viagem. 

 

6. b 

As rubricas, utilizadas no teatro para a marcação da cena, em itálico constituem possibilidade, já que o 

texto pode ser mudado, assim como outros elementos, o que mostra que nem sempre os atores seguem 

as marcações feitas pelo autores. 

 

7. a 

O personagem fica alegre ao ver seu reflexo e perceber que não está sozinho, entretanto, ter se dado 

conta de que sua companhia é apenas seu reflexo é muito solitário. Portanto, as ideias que contrastam 

são: alegria e isolamento. 

 

8. d 

A narrativa é multiperspectivada: em um primeiro momento, o ponto de vista é o do narrador; logo em 

seguida, o ponto de vista da galinha é explicitado. 

 

9. a 

Os textos nos quais predominam pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da musicalidade das 

acontecimentos heroicos. 

 

10. d 

A presença das rubricas deixa claro que esse texto deve ser interpretado. 
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11. d 

O gênero épico é conhecido por exaltar grandes feitos, por trazer a imagem do herói. 

 

12. b 

formal, diferentemente do contexto, marcado pela informalidade, do texto de Verissimo. Isso provoca o 

tom humorístico a que a alternativa se refere. 

 

Questão Contetxo 
 
Trata-se de um texto narrativo que conta feitos de João de Santo Cristo, que de certa forma, assume a 
imagem de herói, apesar de sua conduta nem tão exemplar. Nesse sentido, o texto pertenceria ao gênero 
épico. 
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Função afim: Gráfico e estudo de sinal  
26 

jul 
 

 

RESUMO   
 

 

 

A função do 1° grau tem como gráfico uma reta não-paralela aos eixos x e y, ou seja oblíqua. 

  

Para melhor compreensão vamos  construir e entender o gráfico da função y = x + 2. 

  

*Para construir a reta é suficiente que conheçamos pelo menos dois de seus pontos. 

  

Bom existem dois pontos muito importantes numa função afim : 

·         É a raiz da função ou seja o ponto pelo qual a reta passa no eixo x. 

·         É o ponto pelo qual a reta passa no eixo y. 

·         Quando existe um ponto que passa pelo eixo x ou eixo y isso significa que o par 

ordenado correspondente é 0 . Como assim?? 

Ex : 1. Na função y=x+2 , para descobrir a raiz (que é o ponto pelo qual a função passa no eixo X, basta zerar 

na função a incógnita Y) 

                        0=x+2 

                       X=-2  -> então temos que quando y=0, x=-2, ou vice-versa (-2,0) este portanto é o ponto 

pelo qual a reta passa no eixo vejamos : Podemos apelidar este ponto de A por exemplo. 

  

 
  

2. Na função y=x+2, para descobrir onde a reta passa no eixo Y. Basta zerar na função a incógnita x. 

              Y=0+2 

               Y=2 -> então temos que quando x=0, y=2, e vice-versa (0,2), este portanto é o ponto que 

fica na reta y. vejamos: 
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Agora é só ligar e estender a reta, e ser feliz :) 

 

MATEMÁGICA : Perceba que na função y=x+2, o termo independente é 2, será coincidência que o termo 

independente da função é o mesmo valor do ponto que corta o eixo y? 

 

Não existe coincidência na matemática, então sem fazer contas já só de olhar a função já conseguimos 

identificar onde que a reta passa no eixo Y, entendeu?? 

  

  

·           

  

  

  

 Estudo do sinal da função do 1° grau. 

Estudar os sinais da função do 1°grau y=ax+b é determinar os valores de x para os quais y=0, y>0, y<0 

 

1° caso : FUNÇÃO CRESCENTE a>0. 

 

 

EX: y=2x+4 

 
 

A função é positiva com x>-2 

A função é negativa com x<-2 
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2° caso: FUNÇÃO DECRESCENTE: a<0 

 

Ex : y = -3x - 6 

 

 
 

A função é negativa quando x<-2 

A função é positiva quando x>-2. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira: ele ganha um valor fixo de R$ 

750,00, mais uma comissão de R$ 3,00 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 

produtos, sua comissão passa a ser de R$ 9,00 para cada produto vendido, a partir do 101º produto 

vendido. 

 

a) c) 

 

 

e) 

 

  
b) d) 

  
 

2. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será 

zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação 
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Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1 200 e 900 dólares, respectivamente. Considerando 

as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários, em dólar, desses 

bens?  

a) 30  

b) 60  

c) 75  

d) 240  

e) 300 

 

3. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa 

o lucro (L) dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o 

último dia, o dia 30.  

 
A representação algébrica do lucro (L) em função do tempo (t) é 

a) L(t) = 20t + 3 000  

b) L(t) = 20t + 4 000  

c) L(t) = 200t  

d) L(t) = 200t - 1 000  

e) L(t) = 200t + 3 000 

 

4. Uma pusada oferece pacotes promocionais para atrair casais a se hospedarem por até oito dias. A 

hospedagem seria em apartamento de luxo e, nos três primeiros dias, a diária custaria R$150,00, preço 

da diária fora da promoção. Nos três dias seguintes, seria aplicada uma redução no valor da diária, cuja 

taxa média de variação, a cada dia, seria de R$ 20,00. Nos dois dias restantes, seria mantido o preço do 

sexto dia. Nessas condições, um modelo para a promoção idealizada é apresentado no gráfico a seguir, 

no qual o valor da diária é função do tempo medido em número de dias. 
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De acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela 

hospedagem por sete dias fora da promoção, um casal que adquirir o pacote promocional por oito 

dias fará uma economia de 

a) R$ 90,00. 

b) R$ 110,00. 

c) R$ 130,00. 

d) R$ 150,00. 

e) R$ 170,00. 

 

5. Luiza possui uma pequena confecção artesanal de bolsas. No gráfico abaixo, a reta c representa o custo 

total mensal com a confecção de x bolsas e a reta f representa o faturamento mensal de Luiza com a 

confecção de x bolsas. 

 

 
 

Com base nos dados acima, é correto afirmar que Luiza obtém lucro se, e somente se, vender  

a) no mínimo 2 bolsas.    
b) pelo menos 1 bolsa.    
c) exatamente 3 bolsas.    
d) no mínimo 4 bolsas. 

 

6. Os gastos de consumo (C) de uma família e sua renda (X) são tais que C = 2.000 + 0,8X. Podemos então 

afirmar:  

a) Se a renda aumenta em 500, o consumo aumenta em 500.  

b) Se a renda diminui em 500, o consumo diminui em 500.  

c) Se a renda aumenta em 1.000, o consumo aumenta em 800.  

d) Se a renda diminui em 1.000, o consumo diminui em 2.800.  

e) Se a renda dobra, o consumo dobra.  

 

 

7. A função real de variável real, definida por f(x) = (3  2a)x + 2, é crescente quando: 

a) a > 0               

b) a < 3/2                

c) a = 3/2 

d) a > 3/2 

 

8. O gráfico a seguir mostra a evolução das notas em Matemática de dois grupos de estudantes, 

denominados grupo I e grupo II. 
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Analisando o gráfico e considerando o período de 2007 a 2010, é possível afirmar: 

a) Os dois grupos melhoraram as notas. 

b) A nota do grupo I, em 2008, foi 80. 

c) A nota do grupo I aumentou de 2008 a 2009 e diminuiu de 2009 a 2010. 

d) A nota do grupo II não sofreu alteração. 

e) A nota do grupo I aumentou, enquanto a nota do grupo II diminuiu. 

 

9. João, ao perceber que seu carro apresentara um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir 

seus compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe apresentou duas propostas: 

 

- plano A,  no qual é cobrado um valor fixo de R$ 50,00  e mais R$ 1,60  por quilômetro rodado. 

- plano B,  no qual é cobrado um valor fixo de R$ 64,00  mais R$ 1,20  por quilômetro rodado. 

 

João observou que, para certo deslocamento que totalizava k  quilômetros, era indiferente optar pelo 

plano A  ou pelo plano B,  pois o valor final a ser pago seria o mesmo. 

 

É correto afirmar que k  é um número racional entre  

a) 14,5  e 20     

b) 20  e 25,5     

c) 25,5  e 31    

d) 31 e 36,5     

 

10. Uma empresa de telefonia celular possui somente dois planos para seus clientes optarem entre um 

deles. No plano A, o cliente paga uma tarifa fixa de R$ 27,00 e mais R$ 0,50 por minuto de qualquer 

ligação. No plano B, o cliente paga uma tarifa fixa de R$ 35,00 e mais R$ 0,40 por minuto de qualquer 

ligação. É correto afirmar que, para o cliente,  

a) com 50 minutos cobrados, o plano B é mais vantajoso que o plano A.    

b) a partir de 80 minutos cobrados, o plano B é mais vantajoso que o plano A.    

c) 16 minutos de cobrança tornam o custo pelo plano A igual ao custo pelo plano B.    

d) o plano B é sempre mais vantajoso que o plano A, independente de quantos minutos sejam 

cobrados.    

e) o plano A é sempre mais vantajoso que o plano B, independente de quantos minutos sejam 

cobrados. 

 

11. Carlos trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa de R$ 100,00, mais R$ 20,00 por hora, para animar uma 

festa. Daniel, na mesma função, cobra uma taxa fixa de R$ 55,00, mais R$ 35,00 por hora. Calcule o 

tempo máximo de duração de uma festa, para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a 

de Carlos. 

a) 6 horas 

b) 5 horas 

c) 4 horas 

d) 3 horas 

e) 2 horas 
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12. Em 2000, a porcentagem de indivíduos brancos na população dos Estados Unidos era de 70% e outras 

etnias  latinos, negros, asiáticos e outros  constituíam os 30% restantes. Projeções do órgão do 

governo norte-americano encarregado do censo indicam que , Em 2020, a porcentagem de brancos 

deverá ser de 62%. Admite-se que essas porcentagens variam linearmente com o tempo. Com base 

nessas informações, é correto afirmar que os brancos serão a minoria na população norte-americana a 

partir de:  

a) 2050 

b) 2060 

c) 2070 

d) 2040 

 

13. Em uma viagem terrestre, um motorista verifica que,ao passar pelo quilômetro 300 da rodovia,o tanque 

de seu carro contém 45 litros de combustível e que,ao passar pelo quilômetro 396,o marcador de 

combustível assinala 37 litros. Como o motorista realiza o trajeto em velocidade aproximadamente 

constante, o nível de combustível varia linearmente em função da sua localização na rodovia, podendo 

portanto ser modelado por uma função do tipo C(x)=ax + b, sendo C(x) o nível de combustível quando 

o automóvel se encontra no quilômetro x da rodovia. Baseado nessas informações, é correto afirmar 

que, com o combustível que possui, o automóvel chegará, no máximo, até o quilômetro 

a) 800 

b) 840 

c) 890 

d) 950 

e) 990 

 

14. Duas pequenas fábricas de calçados, A e B, têm fabricado respectivamente 3000 e 1100 pares de sapatos 

por mês. Se, a partir de janeiro a fabrica A aumentar sucessivamente a produção em 70 pares por mês 

e a fabrica B aumentar sucessivamente a produção em 290 pares por mês, a produção da fabrica B 

superará a produção de A a partir de: 

a) março 

b) maio 

c) julho 

d) setembro 

e) novembro 

 

15. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia, podem ser compradas por quilogramas, 

existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, 

independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. 

 

Dos gráficos a seguir, o que representa o preço m pago em reais pela compra de n quilogramas desse 

produto é: 
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PUZZLE 
  

 

Como você poderia expressar o número 100 usando apenas 

dígito ou algarismo numérico? 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

O salário S em função de x, para: 

 

 100) = 9x + 150 

Portanto, letra E. 

 

2. b 

Vamos achar a equação desta reta! 

Sabemos que a reta corta o eixo Y no valor inicial de um determinado bem, ou seja, dependendo do 

bem, esse valor se altera. Assim, chamaremos de V. 

f(x) = ax + V 

 

Agora, vamos calcular o valor de a, o coeficiente angular, que é dado por 
10

y V
a

x

 −
= =


. 

Ou seja, nossa equação fica ( )
10

V
f x x V= − + , sendo x os anos passados após a aquisição do bem. 

 

Finalmente, iremos calcular o valor Monetário de A e B passados 8 anos: 

A: 
1200

(8) .8 1200 240,00
10

f = − + =  

B: 
900

(8) .8 900 180,00
10

f = − + =  

Dessa maneira, temos que a nossa resposta é 240  180 = 60,00. 

 

3. d 

Como o gráfico corta o eixo y em y = - 1 000, sabemos que b = - 1 000. 

Só com essa informação já poderíamos marcar a letra D. 

Mas vamos calcular agora o coeficiente angular. 

[0 ( 1000)] 1000
200

5 0 5

y
a

x

 − −
= = = =
 −

 

Assim, L(t) = 200t - 1 000. 

 

4. a 

Fora da promoção, o casal pagaria por 7 dias: 7  150 = 1050 reais.  

Com a promoção, o casal pagaria por 8 dias: 3  150 + 130 + 110 + 3  90 = 960 reais. Assim, um casal que 

aderir ao pacote promocional fará uma economia de 1050  960 = 90 reais.  

 

5. b 

c(x) = 10 + 8x e f(x) = 20x. 

 

Fazendo f(x) > c(x), temos: 

20x > 10 + 8x 

12x > 10 
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x > 10/12 

 

Logo, deverá ser vendida pelo menos uma bolsa.   

 

6. c 

Para fazer essa questão você vai precisar adotar um valor qualquer para a renda "x", adotaremos 500 

reais como renda. 

 

O consumo quando x = 500 vai ser: 

C = 2000 + 0,8x 

C = 2000 + 0,8 . 500 

C = 2000 + 400 

C = 2400  

 

Agora podemos comparar! 

Letra a.) 

Digamos que a renda aumente 500 reais, quanto ficaria o consumo? 

C = 2000 + 0,8 (500 + 500) 

C = 2000 + 0,8. (1000) 

C = 2000 + 800 

C = 2800 

 

O consumo aumentou em 400 e não em 500, letra a.) falsa 

 

Letra b.) 

Se o consumo diminuir 500 reais: 

C = 2000 + 0,8(500 - 500) 

C = 2000 + 0,8 (0) 

C = 2000 

 

O consumo diminui em 400 e não em 500, Letra b) falsa 

 

Letra c.) 

 

Se a renda aumenta em 1000 

C = 2000 + 0,8(500 + 1000) 

C = 2000 + 0,8(1500) 

C = 2000 + 1200 

C = 3200 

 

De 2400 para 3200 são 800 então Letra c) verdadeira  

 

 

7. b 

Para a função ser crescente, então o coeficiente angular precisa ser positivo. 

( ) 0

3 2

3 –

3

2

3

2

 2

a

a

a

a
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8. e 

A reta do gráfico do grupo I é crescente enquanto que a reta do grupo II é decrescente. 

 

9. d 

Considerando que k  seja o número de quilômetros rodados e A(x)  o valor de locação no plano A e B(x)  

o valor de locação no plano B. 

 

A(x) 50 1,6 k

B(x) 64 1,2 k

= + 

= + 
 

 

Fazendo A(x) B(x),=  temos: 

50 1,6 k 64 1,2 k 0,4 k 14 k 35 km+  = +    =  =  

 

Portanto, 31 35 36,5.     

 

10. b 

Preço da ligação do plano A: AP 27 0,5t= +  

Preço da ligação do plano B: BP 35 0,4t,= +  onde t é o tempo da ligação em minutos. 

 

Fazendo PA = PB, temos: 27 0,5t 35 0,4t 0,1 t 8 t 80min.+ = +   =  =  

 

Graficamente temos: 

 

Analisando o gráfico concluímos que a partir de 80 minutos cobrados, o plano B é mais vantajoso que o 

plano A. 

 

11. d 

Carlos y = 20h + 100 

Daniel y = 35h + 55 

Igualando as duas funções: 

20h + 100 = 35h + 55 

35h - 20h = 100 - 55 

15h = 45 

h = 3  

 

12. a 

Temos que achar achar os valores dos coeficientes a e b. 

y = porcentagem de brancos na América 

x = tempo em anos 

 

Pelo enunciado, podemos achar os parâmetros a e b. 

Quando y= 70; x= 2000 

Quando y = 62; x= 2020 

Y = ax + b 
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70 = a2000 + b (I) 

62 = a2020+ b (II) 

Resolvendo o sistema acima encontramos a = -2/5 e b = 870 

A função fica sendo y(x)= -2/5x+870 

Queremos saber quando a população branca passa a ser minoria, ou seja quando y < 50% 

y < 50 

-2/5x+870 < 50 

Resolvendo a inequação:  x > 2050 

 

13. b 

Temos o seguinte sistema: 

37 396

45 300

a b

a b

= +


= +   

Resolvendo o sistema, encontramos a = -8/96 e b = 70. 

Logo, a função será 
8

( ) 70
96

c x x= − + . Para resolver a questão, temos que achar o valor de x para que 

c(x) seja nulo. Logo: 

8
0 70

96

840 km

x

x

= − +

=

 

 

14. d 

3000 + 70x = 1100 + 290x, em que x é a quantidade de meses que passa 

290x-70x= 3000-1100 

220x= 1900 

x = 1900/220  

x = 8,63, aproximadamente. O próximo número inteiro é 9. Como começamos a contar desde janeiro, a 

produção B supera a A em setembro. 

 

15. e 

O preço m pago, em reais, pela compra de n quilogramas desse produto é m = 1,75 n, cujo gráfico é uma 

reta, ou seja, função do primeiro grau, que passa pela origem e contém o ponto (1; 1,75). 

 

Puzzle  
 

99 + 99/99 

ou 

9 + 9/9 + 9x9 + 9 
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Professor: Gabriel Miranda 
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Função quadrática: Definição, fórmula 

quadrática e interseção com os eixos 

coordenados 

26 

jul 

 

RESUMO   
 

 

A exemplo da função de 1º grau, existem muitos problemas práticos que podem ser resolvidos com auxílio 

da função quadrática. 

Exemplo: 

A figura ao lado mostra um terreno com 20 metros de lado, onde forma retirados: de cada canto superior um 

quadrado de lado x metros e de cada canto inferior um retângulo de lados 12 metros e x metros para construção 

de um estacionamento (área hachurada). Obtenha a área da figura hachurada. 

Área do terreno = 20 . 20 = 400 m2 

Área quadrado superior = x . x = x2 

Área retângulo inferior = 12. x = 12x 

Área hachurada em função de x será: y = 400  2(12x)  2 (x2) 

Portanto:  

A função definida acima é um exemplo de função quadrática. 

 

Definimos então, função quadrática ou função polinomial do 2º 

grau, como qualquer função f definida pela lei: f(x) = ax2 + bx + c, em 

que a, b e c são números reais e a  

- Raízes da função do 2º grau (zeros da função) 

Chama-se zeros ou raízes da função do 2º grau , os números reais 

x tais que f(x)= 0. Então as raízes da função, são as soluções da equação 

de 2º de segundo grau ax2 + bx + c = 0, as quais são dadas pla chamada 

Fórmula de Bháskara:  

 
Uma notação importante é que b²-4ac também é chamado de delta ou 𝛥. Repare que na equação 

existem dois sinais antes da raiz sendo um positivo e o outro negativo, por isso existe a possibilidade de 

existirem duas raízes. As raízes são descobertas quando igualamos a função a zero, se chamarmos as raízes 

de x1 e x2 os pares ordenados serão (x1,0) e (x2,0). Sobre este delta é importante saber que: 

Se 𝛥>0, a função terá duas raízes reais e distintas. 

Se  𝛥=0, a função terá uma raiz real. 

Se  𝛥<0, a função não terá raiz real. 

Exemplo: Seja a função x²+2x-3=0. O 𝛥 vale 16 logo a função terá duas raízes reais distintas. A raiz de 𝛥 

será igual a 4. Assim,  . -3 e 1 são as raízes. 

-  Interseção com os eixos 

O coeficiente c 

 

Dessa forma o par ordenado é (0,c), semelhante ao que acontece na função do primeiro grau. 

 

 
 

As interseções de uma parábola com o eixo x são justamente as suas raízes.  
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 

300,00. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço 

seja reduzido, de acordo com a equação q = 400  100p, na qual q representa a quantidade de pães 

especiais vendidos diariamente e p, o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o 

gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de 

modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de 

arrecadação diária na venda desse produto. 

O preço p, em reais, do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo 

 

 

 

 

 

 

2. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito 

difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau menor que 3, para alterar as 

notas x da prova para notas y = f(x), da seguinte maneira:  

● A nota zero permanece zero.  

● A nota 10 permanece 10.  

● A nota 5 passa a ser 6.  

A expressão da função y = f(x) a ser utilizada pelo professor é  

a) 

  
b) 

 
c) 

  
d) 

 
e) 

 
 

3. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de 

produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve 

ser controlado, para garantir a qualidade do produto final e a economia do processo. Em uma indústria 

de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a 

função 
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em que T é o valor da temperatura atingida pelo forno, em graus Celsius, e t é o tempo, em minutos, 

decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando 

a temperatura for 48 °C e retirada quando a temperatura for 200 °C. O tempo de permanência dessa 

peça no forno é, em minutos, igual a  

a) 100.  

b) 108.  

c) 128.  

d) 130.  

e) 150. 

 

4. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z, conforme 

mostra a figura. 

 
 

A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei 

  , onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-

se que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas 

condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é:  

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

5. Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário 

percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais 

por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. 

Considerando x o valor, em centavos, do desconto dado no preço de cada litro, e V o valor, em R$, 

arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e x é: 

a) V = 10.000 + 50x  x².  

b) V = 10.000 + 50x + x². 

c) V = 15.000  50x  x².  

d) V = 15.000 + 50x  x².  

e) V = 15.000  50x + x². 
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6. A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante de 

seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão , com t em minutos. Por 

motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura 

de 39ºC. Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa 

ser aberta?  

a) 19,0  

b) 19,8  

c) 20,0  

d) 38,0  

e) 39,0 

7. Sejam f e g funções reais dadas por f(x) = x + 1 e g(x) = 1 + 2x2. 

Os valores de x tais que f(x) = g(x) são:  

a) 𝑥 =  0 𝑜𝑢 𝑥 =  1    

b) 𝑥 =  0 𝑜𝑢 𝑥 =  2    

c) 𝑥 =  1 𝑜𝑢 𝑥 =
1

2
    

d) 𝑥 =  2 𝑜𝑢 𝑥 =  1    

e) 𝑥 =  0 𝑜𝑢 𝑥 =
1

2
 

 

8. Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza, com relativo 

conforto e preço acessível, quase todos os tipos de transportes: escolar e urbano, intermunicipal e 

excursões em geral. 

O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a 

capital de seu estado R$ 60,00 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada 

passageiro pagará mais R$ 2,00 por lugar vago. 

Sendo x o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado V(x), em reais, 

pelo dono da van, para uma viagem até a capital é 

a) V(x) = 902x 

b) V(x) = 930x 

c) V(x) = 900 + 30x 

d) V(x) = 60x + 2x2 

e) V(x) = 900 - 30x - 2x2 

 

9. O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor da entrada a R$ 10,00, 

sempre contava com 1 000 pessoas a cada apresentação, faturando R$ 10 000,00 com a venda dos 

ingressos. Entretanto, percebeu também que, a partir de R$ 10,00, a cada R$ 2,00 que ele aumentava 

no valor da entrada, recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. 

Nessas condições, considerando P o número de pessoas presentes em um determinado dia e F o 

faturamento com a venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em função do 

número de pessoas é dada por:  

a)  F =  P 2 + 60 P 

              20 

b) F =  P2 + 60 P 

             20 

c) 2 +  1200 P 

d) F =  P2 + 60  

             20 

e) 2  - 1200 P 
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10. Uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua produção 

semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo e, para aumentar a vida útil da frota, adota-se a 

política de reduzir a capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Com essa 

medida de redução, o número de caminhões necessários para transportar a produção semanal 

aumenta em 6 unidades em relação ao número de caminhões necessários para transportar a produção, 

usando a capacidade máxima de carga de cada caminhão. Qual é o número atual de caminhões que 

essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de carga?  

a) 36  

b) 30  

c) 19 

d)16  

e) 10 

 

11. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo 

a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela 

função f(t) = -2t² + 120t (em que t é expresso em dia e t  = 0 é o dia anterior àprimeira infecção) e que 

tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. 

A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número 

de infectados chegasse à marca de 1 600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. 

A segunda dedetização começou no 

a) 19º dia. 

b) 20º dia. 

c) 29º dia. 

d) 30º dia. 

e) 60º dia. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

 

Alberto e Isaac resolveram tirar férias. Antes da viagem, discutiam qual seria a forma mais rápida de chegar 

 

do caminho até o hotel. Nós teríamos que fazer o resto do percurso a pé! Em vez de ir de trem, devemos ir 

: Alberto percorreu 

de bicicleta todo o caminho até o hotel. Isaac fez a primeira parte do caminho de trem e percorreu a segunda 

metade a pé. 

A velocidade do trem é 4 vezes maior que a velocidade da bicicleta, e a velocidade da bicicleta é 2 vezes 

maior que a velocidade da caminhada. Quem chegou ao hotel primeiro? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

A arrecadação é dada pelo preço de cada pão multiplicado pela quantidade de pães vendidos e essa 

arrecadação é de 300, assim, temos: 

(400  100p).p = 300 

p²  4p + 3 = 0. 

Resolvendo essa equação do segundo grau temos que p = 3 ou p = 1, logo, o pão deverá ter seu preço 

reduzido para 1 real. 

 

2. a 

Temos que f(x) = ax² + bx + c é a função que muda da nota x para a nota f(x). Assim, temos: 

f(0) = a.0² + b.0 + c = 0, logo, c = 0 

f(10) = a.10² + b.10 + c = 10 => 10.a + b = 1 

f(5) = a.5² + b.5 + c = 6 => 25.a + 5.b = 6 

Resolvendo o sistema: 

10.a + b = 1 

25.a + 5.b = 6 

a =  1/25 

b = 7/5 

Logo, a função f(x) é dada por: 

y =  1/25 x² + 7/5.x 

 

3. d 

- Para T1 = 48°C, temos t = t1 

48 = 7t1/5 + 20 

7.t1/5 = 28 

t1 = 20 min 

- Para T2 = 200°C, temos t = t2 

200 = 2.t2²/125  16t2/5 + 320 

2.t2²/125  16t2/5+ 120 = 0 

t2²  200t2 + 7500 = 0 

Resolvendo Baskhara, temos: 

t2  

t2  

 

- Como T > 100°C devemos ter t2 > 100 min, assim: 

t2 = 150 min 

 

2  t1 = 150 min  20 min = 130 min 

 

4. e 

Como podemos ver pelo gráfico, a função possui apenas 1 raiz real (Ponto V), portanto  

b²  4ac = 0 

(-6)²  4.(3/2). C = 0 

36  6C = 0 

C = 6 

 

5. d 

Do enunciado temos: 

V = (1,50  x/100)(10 000 + 100x) 

V = (150   

V = 15000 + 50x  x² 
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6. d 

O tempo mínimo de espera ocorre quando a temperatura chega à 39ºC, assim: 

 
Repare que o tempo não pode ser negativo, por isso descartamos a raiz negativa. 

 

7. e 

Igualando os valores, temos: 

  
 

8. e  

x pessoas não compareceram para a excursão.  

Pagamento pelos lugares ocupados: 60(15  x) = 900  60x.  

Cada passageiro que compareceu vai pagar mais R$ 2,00 por lugar vago: 2x.  

Total de pagamento pelos lugares vagos: 2x(15  x) = 30x  2x² .  

Valor arrecadado V(x), em reais, pelo dono da van, para uma viagem até a capital é:  

V(x) = 900  60x + 30x  2x² = 900  30x  2x² 

 

9. a  

É necessário saber que, para calcular o faturamento, devemos multiplicar o valor pago por cada uma pelo 

número de pessoas. 

Então, primeiro vamos calcular o valor v da entrada de acordo com o número de aumentos n da 

entrada. A partir desse valor, calcularemos o número de pessoas P a partir desse número de aumentos n 

e valor v. Por fim, devemos colocar o valor também em função do número de pessoas P. 

Vamos por partes: 

 

 

I) v = 10 + 2n 

n = v - 10/2 

 

II) P = 1000 - 40n 

P = 1000 - 40 (v - 10/2) 

P = 1000 - 20v + 200 

P = 1200 - 20v 

v = 60 - (P/2) 

 

III) Agora é só multiplicar o valor v pelo número de pessoas P. 

 

F = v.P 

F = (60 - (P/20)) . P 
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F = 60P - P²/20 

 

10. a 

C = Capacidade de cada caminhão em toneladas  

x = Nº de caminhões  

90 = Produção  

 

90/C = X  

90 = X.C  

 

Se C - 0,5t (cada caminhão perde 0,5 toneladas) então X + 6 (Aumenta 6 caminhões).  

 

Logo: 

 90/(C - 0,5) = (X + 6)  

90 = (X + 6).(C - 0,5)  

90 = X.C - 0,5X + 6C - 6(0,5)  

90 = 90 - 0,5X + 6C - 3  

90 = 87 - 0,5X + 6C  

90 - 87 = -0,5X + 6C  

3 = -0,5X + 6C  

C = 3 + 0,5X/6  

C = 90/X  

 

Assim, 

3 + 0,5X/6 = 90/X  

(6).(90) = 3X + 0,5X²  

540 = 3X + 0,5X²  

0,5x² + 3x - 540 = 0  

- 4.(0,5).(-540)  

 

x1 = (-3 + 33)/2(0,5) = 30  

Logo, se X = 30, com mais 6 caminhões adicionados = 36  

 

11. b  

Queremos calcular o valor de  para o qual se tem  Logo, temos    

 
 

Portanto, como o número de infectados alcança  pela primeira vez no 20º dia, segue o resultado.    

 

Puzzle  
 

O problema pode ser resolvido mais facilmente através de uma lógica simples. Se a bicicleta é duas vezes 

mais rápida que a caminhada, o tempo que levará Alberto para percorrer todo o caminho de bicicleta é igual 

ao tempo que Isaac levará para percorrer metade do caminho a pé. Portanto, mesmo que a velocidade do 

trem fosse algo próximo do infinito, ir de bicicleta continuaria sendo mais rápido. 
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Mat. 
 

Professor: Alex Amaral 

Monitor:  Rodrigo Molinari 
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Triângulos e Quadriláteros 
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RESUMO   
 

 

Triângulos 
 

Lei angular 

  
Teorema do ângulo externo 

 

Seja ABC um triângulo qualquer, temos que o ângulo externo relativo a um vértice é igual a soma dos outros 

dois ângulos internos. Como no esquema: 

 
 

Classificação do triângulo 

 

Quanto aos lados 
Equilátero: Apresenta os três lados congruentes 
Isósceles: Apresenta os dois lados congruentes (e ângulos da base iguais) 
Escaleno: Apresenta os três lados diferentes entre si 

 

Quanto aos ângulos 
Retângulo: Possui um ângulo interno de 90 graus (reto) e dois ângulos agudos 
Acutângulo: Possui três ângulos internos agudos (menor que 90 graus) 
Obtusângulo: Possui um ângulo obtuso (maior que 90 graus) e dois ângulos agudos 
 

Área do Triângulo  
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Quadriláteros 
 

Definição: 

Quadriláteros são polígonos de 4 lados e que possuem certas características especiais: 

- Soma dos ângulos internos é igual a 360° 

- Possuem apenas duas diagonais.  

 Vamos conhecer os quadriláteros mais famosos, como quadrado, retângulo e trapézio 

 

Retângulo: 

É o quadrilátero equiângulo, ou seja, possui os quatro ângulos iguais a 90° 

 
Área: A = b.h 

OBS.: Uma propriedade interessante do retângulo é que suas diagonais têm o mesmo comprimento, ou seja, 

  
 

Quadrado: 

É um quadrilátero regular, ou seja, possui os quatro lados e os quatro ângulos iguais. 

 
Área do quadrado: A = l² 

 

Trapézio 
É um quadrilátero que possui dois lados paralelos, que são chamados de bases. 

 
 

Base média:  
B b

2

+
 

Área: 
(B b).h

2

+
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de 

quadrados de lado medindo 1 m, conforme a figura a seguir.  

 
Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e 

QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de 

materiais: um para a parte sombreada da figura, que custa R$30,00 o m2, e outro para a parte mais clara 

(regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$50,00 o m2. De acordo com esses dados, qual é o custo dos 

materiais usados na fabricação de um vitral? 
a) R$ 22,50 
b) R$ 35,00 
c) R$ 40,00 
d) R$ 42,50 
e) R$ 45,00 

  

2. Observe a figura. 

 
Nela, a, 2a, b, 2b, e x representam as medidas, em graus, dos ângulos assinalados. O valor de x, em 

graus, é: 
a) 100 
b) 110 
c) 115 
d) 120 

 

3. O proprietário de um restaurante deseja comprar um tampo de vidro retangular para a base de uma 

mesa, como ilustra a figura 
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Sabe-se que a base da mesa, considerando a borda externa, tem a forma de um retângulo, cujos lados 

medem AC = 105 cm e AB = 120 cm. 

Na loja onde será feita a compra do tampo, existem cinco tipos de opções de tampos, de diferentes 

dimensões, e todos com a mesma espessura, sendo: 

Tipo 1: 110 cm x 125 cm 

Tipo 2: 115 cm x 125 cm 

Tipo 3: 115 cm x 130 cm 

Tipo 4: 120 cm x 130 cm 

Tipo 5: 120 cm x 135 cm 

 

O proprietário avalia, para comodidade dos usuários, que se deve escolher o tampo de menor área 

possível que satisfaça a condição: ao colocar o tampo sobre a base, de cada lado da borda externa 

da base da mesa, deve sobrar uma região, correspondendo a uma moldura em vidro, limitada por um 

mínimo de 4 cm e máximo de 8 cm fora da base da mesa, de cada lado. 

Segundo as condições anteriores, qual é o tipo de tampo de vidro que o proprietário avaliou que 

deve ser escolhido? 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

  

4. Uma dona de casa pretende comprar uma escrivaninha para colocar entre as duas camas do quarto de 

seus filhos. Ela sabe que o quarto é retangular, de dimensões 4 m × 5 m, e que as cabeceiras das camas 

estão encostadas na parede de maior dimensão, onde ela pretende colocar a escrivaninha, garantindo 

uma distância de 0,4 m entre a escrivaninha e cada uma das camas, para circulação. Após fazer um 

esboço com algumas medidas, decidirá se comprará ou não a escrivaninha. 
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Após analisar o esboço e realizar alguns cálculos, a dona de casa decidiu que poderia comprar uma 

escrivaninha, de largura máxima igual a 
a) 0,8 m. 
b) 1,0 m. 
c) 1,4 m. 
d) 1,6 m. 
e) 1,8 m. 

 

5. Sejam α, β, γ, λ e θ as medidas em graus dos ângulos , , ,  e da figura, 

respectivamente. 

 
 

A soma α + β + γ + λ + θ é igual a: 

a) 120°  
b) 150°  
c) 180°  
d) 210°  
e) 240° 

 

6. Um ambientalista, desejando estimara área de uma região de preservação ambiental, observou em um 

mapa, com escala de 1 cm para cada 100 km, que o formato da região era, aproximadamente, um 

triângulo retângulo de catetos medindo 2 cm e 3cm. Com base nesses dados, conclui-se que a área 

da região de preservação ambiental era, aproximadamente, de: 
a) 20.000 km². 
b) 30.000 km². 
c) 35.000 km². 
d) 40.000 km². 
e) 60.000 km². 

 

7. Na figura, os dois triângulos ABC e FDE são equiláteros. Qual é o valor do ângulo x? 
 

 
a)30° 
b)40° 
c)50° 
d)60° 
e)70° 
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8. Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no 

inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores: modelo A, que consome 600 

g/h (gramas por hora) de gás propano e cobre 35 m² de área, ou modelo B, que consome 750 g/h de 

gás propano e cobre 45 m² de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um 

ambiente com área menor do que a da sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e 

quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta 

seguinte (ambientes representados por três retângulos e um trapézio). 

 
 

Avaliando-se todas as informações, serão necessários 
a) quatro unidades do tipo A e nenhuma unidade do tipo B. 
b) três unidades do tipo A e uma unidade do tipo B. 
c) duas unidades do tipo A e duas unidades do tipo B. 
d) uma unidade do tipo A e três unidades do tipo B. 
e) nenhuma unidade do tipo A e quatro unidades do tipo B. 

 

9. A capacidade mínima, em BTU/h, de um aparelho de ar-condicionado, para ambientes sem exposição 

ao sol, pode ser determinada da seguinte forma:  
- 600 BTU/h por m², considerando-se até duas pessoas no ambiente;  
- para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTU/h;  
- acrescentar mais 600 BTU/h para cada equipamento eletroeletrônico em funcionamento no 

ambiente.  

 
Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala, sem exposição ao sol, de dimensões 4 m 

x 5 m, em que permaneçam quatro pessoas e possua um aparelho de televisão em funcionamento. A 

capacidade mínima, em BTU/h, desse aparelho de ar-condicionado deve ser  
a) 12 000.  
b) 12 600.  
c) 13 200.  
d) 13 800.  
e) 15 000. 

 

10. Diariamente, uma residência consome 20160 Wh. Essa residência possui 100 células solares retangulares 

(dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica) de dimensões 6 cm x 8 cm. Cada 

uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 Wh por centímetro de diagonal. O proprietário dessa 

residência quer produzir, por dia, exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. 
Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? 
a) Retirar 16 células. 
b) Retirar 40 células. 
c) Acrescentar 5 células. 
d) Acrescentar 20 células. 
e) Acrescentar 40 células 
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PUZZLE 
 

 
Como mediria os 11 minutos que são necessários para cozinhar um biscoito, com duas ampulhetas de 8 e 5 

minutos respectivamente? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. b 
A área da região clara pode ser calculada através do quádruplo da área do triângulo APB, visto que os 

triângulos APB, APD, CQD e CQB são congruentes, possuindo mesmas áreas. 
A área da região clara é igual à área da região sombreada e  pode ser calculada através da diferença da 

área do quadrado pela área clara: 
1-0,25=0,75m². 
Calcula-se o preço do vitral através do produto da área de cada região pelo preço do 

m² correspondente. 
Preço= 0,25.50 + 0,75.30 = 12,5 + 22,5 = 35 reais. 

 

2. d 

Sabemos que X é igual 2a + 2b, pois x é ângulo externo do triângulo que possui os ângulos 2b (oposto 

pelo vértice) e 2a. 

x = 2a+2b 

x= 2(a+b) 

e sabemos também que a+b+x=180, pois são ângulos de um triângulo. Agora, substituímos o valor que 

encontramos de y na primeira, e colocamos nessa: 

a+b+x=180 

a+b + 2(a+b) = 180 

a+b+2a+2b=180 

3a+3b=180  

simplificamos por 3: 

a + b = 60 

 

Agora voltamos na formula la de cima: 

x = 2(a+b) 

x = 2 . 60 

x = 120. 
 

3. c 

As medidas dos lados AC = 105 cm e AB = 120 cm poderão variar em 4 cm e 8 cm por cada lado. Logo, 

as medidas mínimas e máximas desses lados, serão respectivamente: AC = 113 cm (105 + 8) valor mínimo 

e AC = 119 cm (105 + 16) valor máximo. 
AB = 128 cm (120 + 8) valor mínimo e AC = 132 cm (120 + 16) valor máximo. Portanto, o único tipo que 

satisfaz essas condições é o tipo 3. 
 

4. b 

O enunciado nos dia que o quarto tem 5 metros de largura e que a arrumação seja tal que sobre x 

metros de espaço para a escrivaninha: 
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Assim, 0,4 x 4 + 1,2 x 2 + x = 5 
x = 1 
Por isso, a escrivaninha deverá ter largura máxima igual a 1 metro. 
 

5. c 

Trace uma paralela ao segmento DF passando pelo ponto A, determinando com AD um ângulo igual ao 

ângulo CDF , e uma paralela ao segmento FE passando pelo ponto B, determinando com BE um ângulo 

igual ao ângulo CEF. O ponto de encontro dessas paralelas formará um ângulo igual ao ângulo DFE. 

Daí vemos que: 

α + β + γ + λ + θ = 180°  

 

6. b 

Como a escala é de 1 cm para 100 km, temos que os região triângulos tem catetos de 200 e 300 km. 

Dessa maneira, a área é de 200 x 300/2 = 30 000 km² 

 

7. b 

Como ABC e DEF são triângulos equiláteros, seus ângulos internos medem 60 graus. Daí, analisando o 

triângulo AGD, podemos escrever: 
GAD = 180  75  60 = 45 
GDA = 180  65  60 = 55. 
Logo, AGD = 180  45  55 = 80. 
No triângulo CGH, x + 80 + 60 = 180 
x = 40. 
 

8. c 

Primeiro, devemos calcular a área de cada ambiente. 

Aquele cuja área seja menor ou igual a 35 m², deve ser utilizado o aparelho do modelo A, pois cobrirá a 

área e será mais econômico na utilização do gás. Para os ambientes que tiverem área entre 35 e 45 m², 

o modelo B é o apropriado, apesar de gastar mais gás propano, é o que cobre a área. 
Os ambientes I, II e III têm a forma retangular, suas áreas são calculadas pela fórmula A=b.h e o IV tem a 

forma de um trapézio, A=  . 
Assim: 

AI = 8.5 = 40m² 

AII= (14-8).5 = 6.5 = 30m² 

AIII= 6.(9-5) = 6.4 = 24m² 
AIV=  = 10.72=35m² 
Dessa maneira, o modelo A será utilizado nos ambientes II e III e o modelo B nos ambientes I e IV, 

om 

 
 

9. d 

Como são 600 BTU/h a cada m² e a sala possui 20 m², são 600.20=1 200 BTU/h. 
Acrescenta-se ainda 600.2=1 200 BTU/h pelas duas pessoas a mais e 600 BTU/h pela televisão em 

funcionamento. 
No total são 12 000 + 1 200 + 600 = 13 800 BTU/h. 
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10. a 

A cada retângulo de dimensões 6 cm x 8 cm, temos uma diagonal de 10 cm. Assim, por dia, cada célula 

produz 10 . 24 = 240 Wh e 100 células produzem 100 x 240 = 24000 Wh. 
Desse modo, temos 3840 Wh a mais que o consumo inicial, logo, percebemos que 3840 Wh / 240 Wh = 

16. Assim, devemos retirar 16 células. 

 

Puzzle 
Colocamos as duas ampulhetas de uma vez só, e quando terminar o de 5 minutos, faltará no de 8, 3 minutos 

para terminar. Nesse momento damos a volta no de 5 minutos. 

Quando terminar o de 8, totalmente (levamos ao total 8 minutos), no de 5 ficaram 2 minutos para terminar. 

Nesse preciso momento damos a volta no de 5 que tardará 3 minutos para terminar, que somados aos 8 que 

haviam passado, somarão 11 minutos no total. 
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Professor: Raphael Hormes 

Monitor: Pamela Pugllieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
P

o
r.

 

 

Advérbios  
26 

jul 
 

 

RESUMO 
 

 

Advérbios 
 

A função básica de um advérbio é modificar um verbo, entretanto, os advérbios de intensidade e formas 

semanticamente correlatas podem reforçar o sentido de um adjetivo, advérbio, ou ainda uma oração inteira. 

Observe os exemplos abaixo, respectivamente: 

 

1. Ficara completamente imóvel. 

2. O homem caminhava muito devagar. 

3. Eu me recuso, simplesmente. 

  

A classificação dos advérbios ocorre devido à circunstância ou outra ideia acessória que expressam. Entre 

eles estão os advérbios de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação, de tempo.  

 

Analisando os exemplos apresentados acima, temos advérbios de modo terminados em mente 

(completamente e simplesmente) e um advérbio de intensidade (muito). 

 

Locuções Adverbiais 

 

São expressões que exercem a função de advérbios. Iniciam-se comumente por preposição e classificam-se 

como os advérbios, isto é, de acordo com as circunstâncias que exprimem: tempo, modo, intensidade, etc. 

 

Às cegas, às claras, à toa, a medo, à pressa, às pressas, à tarde, à noite, a fundo, às escondidas, às vezes, ao 

acaso, de súbito, vez por outra, lado a lado, etc. Exemplos: 

 

O capitão me olhou de alto a baixo. 

Chagou de tardinha  

 

 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. Considere a charge e as afirmações. 

 

 
A charge é uma ilustração que tem como objetivo fazer uma sátira de alguém ou de alguma situação 

atual por meio de desenhos caricatos 

I. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança; 

II. Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar inédito no país; 

III. Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no banco sugere o 

aumento de idosos no país. 
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Está correto o que se afirma em 

a) I apenas. 

b) II apenas. 

c) I e II apenas. 

d) II e III apenas. 

e) I, II e III. 

 

2. A questão a seguir refere-se ao texto abaixo. 

população, a que não teve acesso a uma boa escola e, mesmo assim, conseguiu galgar posições, o 

problema é sobretudo com a gramática. É esse o público que consome avidamente os fascículos e 

livros do professor Pasquale, em que as regras básicas do idioma são apresentadas de forma clara e 

bem-humorada. Para o segmento que teve oportunidade de estudar em bons colégios, 

a principal dificuldade é com clareza. É para satisfazer a essa demanda que um novo tipo de profissional 

surgiu: o professor de português especializado em adestrar funcionários de empresas. Antigamente, 

os cursos dados no escritório eram de gramática básica e se destinavam principalmente a secretárias. 

De uns tempos para cá, eles passaram a atender primordialmente gente de nível superior. Em geral, os 

professores que atuam em firmas são acadêmicos que fazem esse tipo de trabalho esporadicamente 

 fascinante, porque deixamos de viver a teoria para enfrentar a língua 

-  
(JOÃO GABRIEL DE LIMA. Falar e escrever, eis a questão. Veja, 7/11/2001, n. 1725) 

 

O adjetivo 

um elemento dentro de um conjunto de dificuldades, talvez o mais significativo. Semelhante inferência 

pode ser realizada pelos advérbios: 

a) avidamente, principalmente, primordialmente. 

b) sobretudo, avidamente, principalmente. 

c) avidamente, antigamente, principalmente. 

d) sobretudo, principalmente, primordialmente. 

e) principalmente, primordialmente, esporadicamente. 

 

3.  

 

 
 

Assim as moscas nunca vão cair na sua teia

caracterizam-se, respectivamente, como advérbios de 

Parte superior do formulário 

a) Modo, negação e lugar 

b) Modo, tempo e lugar. 

c) Modo, negação e tempo. 

d) Tempo, modo e lugar. 

e) Tempo, lugar e modo. 
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4. Na fras

emprego dessa mesma preposição indique: 

a) relação de tempo habitual. 

b) relação de instrumento. 

  

5. Filme 

Berenice não gostava de ir ao cinema, de modo que o pai a levava à força.  Cinema era coisa que ele 

adorava, sempre sonhara em se tornar cineasta; não o conseguira, claro, mas queria que a filha 

partilhasse sua paixão, com o que se  sentiria, de certa forma, indenizado pelo destino. Uma 

responsabilidade que só fazia aumentar o verdadeiro terror que Berenice sentia quando se aproximava 

o sábado, dia que habitualmente o pai, homem muito ocupado, escolhia para a sessão cinematográfica 

semanal. À medida que se aproximava o dia fatídico, ela ia ficando cada vez mais agitada e nervosa; e 

quando o pai, chegado o sábado, finalmente lhe dizia, está na hora, vamos, ela frequentemente se 

punha a chorar e mais de uma vez caíra de joelhos diante dele, suplicando, não, papai, por favor, não 

faça isso comigo. Mas o pai, que era um homem enérgico e além disso julgava ter o direito de exigir 

da filha que o acompanhasse (viúvo desde há muito, criara Berenice sozinho e com muito sacrifício), 

mostrava-se intransigente: não tem nada disso, você vai me acompanhar.  E ela o fazia, em meio a 

intenso sofrimento. 

Por fim, aprendeu a se proteger. Ia ao cinema, sim. Mas antes que o filme começasse, corria ao 

banheiro, colocava cera nos ouvidos. Voltava ao lugar, e mal as luzes se apagavam cerrava firmemente 

os olhos, mantendo-os assim durante toda a sessão. O pai, encantado com o filme, de nada se 

apercebia; tudo o que fazia era perguntar a opinião de Berenice, que respondia, numa voz neutra mas 

firme: 

- Gostei. Gostei muito. 

Era de outro filme que estava falando, naturalmente. Um filme que o pai nunca veria. 
MOACYR SCLIAR 

In: Contos reunidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Era de outro filme que estava falando, naturalmente. 

Neste trecho, o termo em destaque cumpre a função de: 

a) afirmar ponto de vista 

b) projetar ideia de modo 

c) revelar sentimento oculto 

d) expressar sentido reiterativo 

 

6. 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, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. 

(DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. "Mãos dadas". In: Sentimento do Mundo. Record.) 

  
No poema "Mãos dadas", os termos destacados apresentam, respectivamente, as circunstâncias 

adverbiais de: 
a) afirmação, negação e modo. 
b) afirmação, intensidade e lugar. 
c) intensidade, tempo e modo. 
d) intensidade, negação e lugar. 
e) intensidade, negação e modo. 
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7.  

 
 

A repetição pode expressar diferentes intenções estilísticas, conforme se observa nos fragmentos 

abaixo. 

Um certo Miguilim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da 

Vereda-do-Frango-d'Água e de outras veredas sem nome (l. 1-4) 

É um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, (l. 14-15) 

Explicite o sentido de cada um dos pares sublinhados. 
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8.  

 
 

As palavras classificadas como advérbios agregam noções diversas aos termos a que se ligam na 

frase, demarcando posições, relativizando ou reforçando sentidos, por exemplo. 

O advérbio destacado é empregado para relativizar o sentido da palavra a que se refere em: 

a) utilizá-las em história presumivelmente verdadeira? (l. 8-9) 

b) Certamente me irão fazer falta, (l. 17) 

c) Afirmarei que sejam absolutamente exatas? (l. 25) 

d) desenterrarmos pacientemente as condições que a determinaram. (l. 36-37) 
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OTEXTO A SEGUIR SERVE PARA AS QUESTÕES 9 E 10. 
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9. Se são eles que vêm até aqui, não há dúvida de que são muito mais desenvolvidos do que nós (l. 16) 

O vocábulo que melhor representa o sentido da expressão sublinhada é: 

 

 

a) certamente 

b) provavelmente 

c) prioritariamente 

d) fundamentalmente 

 

10. Claro, ao abrirmos a possibilidade de que vida extraterrestre inteligente exista, (l. 22) 

No fragmento acima, o vocábulo claro projeta uma opinião do autor do texto sobre o que vai ser dito 

em seguida. Outro exemplo em que a palavra ou expressão sublinhada cumpre função semelhante é: 

a) Desde então, ideias sobre a pluralidade dos mundos têm ocupado (l. 4) 

b) Por mais de 40 anos, cientistas vasculham os céus (l. 28) 

c) Infelizmente, até agora nada foi encontrado. (l. 29) 

d) Nesse caso, quão diferentes seriam dos deuses (l. 38) 

 

11. TEXTO 1 

 

Diz a lenda que, na Bahia, em meados da década de 60 do século passado, havia um menino que, além 

de muito levado, era também muito mentiroso, e que, certo dia, após aprontar muito na sala de aula, 

foi colocado de castigo no porão da escola por sua professora. 

Depois de certo tempo, o menino começou a gritar desesperadamente que havia uma cobra com ele, 

mas, como ele era muito mentiroso, ninguém levou a sério. Dizem que seria uma enorme sucuri, que 

devorou o garoto depois de matá-lo por esmagamento; há versões que dizem até que, quando a 

professora entrou no porão, ainda pôde ver o pé do menino desaparecendo na boca da cobra. 

A partir dessa trágica data, o fantasma do menino passou a assombrar os porões de diversas escolas. 

 

 

 

 

Assinale a opção que apresenta a substituição do mesmo tipo que está incorreta. 

a) Reagiu raivosamente = Reagiu com raiva. 

b) Cantou tristemente = Cantou com tristeza.  

c) Agiu solenemente = Agiu sozinho. 

d) Gritava nervosamente = Gritava com nervosismo.  

e) Comia vorazmente = Comia com voracidade. 

 

 

12. Morfologicamente, a expressão sublinhada na frase abaixo é classificada como locução: 

"Estava à toa na vida..."  

 

a) adjetiva 

b) adverbial 

c) prepositiva 

d) conjuntiva  

e) substantiva  
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13.  

 
 

Assinale a alternativa em que o termo sublinhado e sua análise sobre a ideia que ele assume no texto 

está INCORRETA. 

a)  enquanto  ideia de finalidade. 

b)   ideia de adversidade.  

c)  devido  

ideia de causa.  

d)   ideia de 

conclusão. 
 

14. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta: 

Sonolento leitor, o jogo do Brasil já aconteceu. Como estou escrevendo ontem, não faço ideia do que 

ocorreu. Porém, tentei adivinhar a atuação dos jogadores. Cabe ao leitor avaliar minha avaliação e dar-

me a nota final. 
TORETO, José Roberto. Folha de S. Paulo, 13/06/2002, A-1 

  

 
a) marcou que a leitura do texto acontece simultaneamente ao processo de produção do texto. 
b) adequou esse elemento à forma verbal composta de auxiliar + gerúndio, para guiar a interpretação 

do leitor. 
c) não observou a regra gramatical que impede o uso do verbo no presente com aspecto durativo 

juntamente com um marcador de passado. 
d) sinalizou explicitamente que a produção e a leitura do texto acontecem em momentos distintos. 
e) lançou mão de um recurso que, embora gramaticalmente incorreto, coloca o leitor e o produtor 

do texto em dois momentos distintos: passado e presente, respectivamente. 
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15. O ÓDIO À DIFERENÇA 

É milenar o hábito de estranhamento entre os homens. Indivíduos que por algum motivo destoam num 

grupo qualquer costumam provocar sentimentos de antipatia entre aqueles que se sentem iguais entre 

si  e superiores ao que lhes parece diferente. O racismo, baseado em preconceito, nasce daí. Povos 

mais escuros, mais pobres, menos cultos ou simplesmente de outra etnia sempre foram vítimas de 

desprezo irracional por parte da coletividades que se consideram superiores na comparação. 
VEJA, 26/9/2001 
O advérbio simplesmente sugere que, no tocante ao bom convívio entre as pessoas, ser de outra etnia, 

em comparação com ser mais escuro, mais pobre, menos culto, tem 
a) nenhuma importância 
b) igual importância 
c) muita importância 
d) menos importância 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Leia a tirinha abaixo. 

 
 

O que provoca o sentido do humor? Explique. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios 
 

1. e 

Todas as sentenças estão corretas. 

 

2. d 

contexto 

 

 

3. b 

 

 

4. a) Às segundas e terças-feiras fazemos visitas a instituições de caridade.  

b) O assaltante foi morto a tiros. 

 

5. a 

 

6. d 

 

 

7. A repetição é um valioso artifício estilístico. No fragmento do texto de Guimarães Rosa, pode-se observá-

la em dois momentos diferentes. No primeiro, "longe, longe daqui", a repetição do longe, advérbio, tem 

efeito superlativante, intensificador (muito longe, longíssimo), tornando a distância maior. Em "entre 

morro e morro", a repetição dos substantivos confere ao par valor quantitativo (muitos morros). A 

preposição entre funciona como elemento limitador do espaço. (Comentário Uerj) 

 

8. a 

Quando se diz que um advérbio pode relativizar o sentido do termo a que se liga, quer se dizer que o 

termo não pode ser tomado em sentido absoluto, mas apenas em sentido relativo a determinada 

circunstância. No caso, o advérbio "presumivelmente", em "utilizá-las em história presumivelmente 

verdadeira?", de fato relativiza o sentido do adjetivo "verdadeira": a história não é absolutamente 

verdadeira, mas verdadeira apenas em relação ao que presume quem a conta, isto é, de que deve ser 

verdadeira. (Comentário Uerj) 

 

9. a 

A expressão grifada tem por objetivo apresentar uma conclusão inequívoca do autor para a condição 

enunciada anteriormente, e o vocábulo que melhor expressa esse sentido pretendido é "certamente". 

(Comentário Uerj) 

 

10. c 

Modalizadores são palavras ou expressões que projetam um ponto de vista do enunciador acerca do que 

está sendo enunciado, revelando diferentes intenções comunicativas. Com o uso de "infelizmente", por 

exemplo, fica clara a expectativa do autor de que fosse encontrado sinal de vida extraterrena, assim como 

a frustração dessa expectativa. (Comentário Uerj) 

 

11. c 
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12. b 

adverbial, para indicar a circunstância de modo. 

 

13. a 

A ideia expressa é a de causa. 

 

14. d 

A combinação do tempo verbal presente com um advérbio de tempo que dá ideia de passado deixa clara 

a intenção do autor de explicitar que a produção do texto não se dá no mesmo momento de sua recepção 

pelo leitor 

 

15. d 

questões de conivência mais 

importantes do que etnia, raça etc. 

 

 

Questão Contexto  
 

A repetição é um incrível recurso estilístico e é utilizada, nesse caso, para enfatizar uma certeza, entretanto, 

há uma quebra de expectativa: após a repetição assertiva e enfática de muitos advérbios pelo personagem, 

percebemos que sua certeza não era precisa. 

ábulos soarem de forma idêntica. 
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Por. 
 

Professor: Raphael Hormes 

Monitor: Pamela Pugllieri 
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RESUMO 
 

 

Palavras denotativas 

  

As palavras denotativas possuem essa nomenclatura por não se enquadrarem em nenhuma classe gramatical. 

Embora elas se assemelhem, em alguns aspectos, aos advérbios, não possuem uma classificação especial. 

No ponto de vista semântico elas são importantes no contexto em que se encontram e são classificadas de 

acordo com a ideia que expressam, são elas: designação, exclusão, inclusão, realce, retificação e situação, 

afetividade, explanação e limitação. 

  

● Sinto que ele me escapa, ou melhor, que nunca me pertenceu. (retificação) 

● Da família só elas duas subsistiam. (exclusão) 

● Tudo na Vida engana, até a Glória. (inclusão) 

● Só Deus é perfeito. (limitação) 

● Ainda bem que o orador foi breve! (afetividade) 

 

Preposição 

  

As preposições relacionam dois termos de uma oração, de forma que o sentido do primeiro (antecedente) é 

explicado ou completado pelo segundo (consequente). 

  

Vou (antecedente) a (preposição) Roma (consequente). 

  

Além disso, as preposições denotam diferentes significados dependendo do contexto em que estão 

inseridas. Elas podem possuir valores semânticos de: posse, causa, matéria, assunto, companhia, finalidade, 

instrumento, lugar, origem, tempo, meio, conformidade, modo e oposição. Veja alguns exemplos: 

  

● Os objetos que foram comprados são feitos com porcelana. (matéria) 

● Viajaremos nas férias para descansar. (finalidade) 

● Os visitantes vinham do Maranhão. (origem) 

● Recebemos as visitas com muita alegria. (modo) 

 

Interjeição 

  

A interjeição é a expressão com que traduzimos uma reação emotiva. Uma mesma interjeição pode 

corresponder a sentimentos variados e por isso, deve-se estar atento ao contexto e a entoação dessa palavra. 

Assim como os advérbios, as interjeições também são classificadas de acordo com o sentimento que 

denotam. Veja os exemplos mais comuns: 

  

● Alegria: Oba! Oh! Ah! 

● Aplauso: Bis! Bravo! Viva! 

● Dor: Ai! Ui! 

● Espanto ou surpresa: Ah! Ih! Oh! Ué! Puxa! 

● Invocação: Alô! Ô! Ó! Olá! Psiu! 

● Silêncio: Psiu! Silêncio! 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1.  

 
 

Assinale a única alternativa correta quanto à classificação das palavras, feita a partir da análise do uso 

destas no diálogo entre a avó e os netos. 

a) Levado é o infinitivo do verbo levar, que se classifica, no texto, como adjetivo do substantivo 

menino. 

b) O pronome indefinido isso é um elemento de coesão, que retorna o conteúdo da fala da garota, 

expressa no primeiro quadrinho. 

c) 

têm natureza de uma interjeição. 

d) A forma nominal Querida é o gerúndio do verbo querer que, na fala da avó, classifica-se como 

substantivo. 

e) O adjetivo legal funciona, no texto, como uma interjeição, expressando uma ideia apreciativa, cujo 

sentido é "conforme ou relativo à lei" 

 

2.  

 

 
No último quadrinho, a expressão DROGA! Refere-se a: 

a) um substantivo que nomeia o objeto que o menino deveria comprar. 

b) um adjetivo que qualifica o modo como a mãe deu a ordem para o menino. 

c) um advérbio que acompanha o verbo esquecer, modificando-o em seu valor original. 

d) uma interjeição que indica um julgamento negativo do menino sobre sua própria ação. 

e) uma conjunção subordinativa que imprime valor de circunstância concessiva ao trecho seguinte. 
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3. No quadrinho abaixo, o valor semântico da preposição na combinação "AONDE" indica: 

 
a) movimento. 
b) companhia. 
c) tempo. 
d) causa. 
e) finalidade. 

 

4. Bode no pasto 

Quase ninguém duvidou do saber do homem, do seu poder mágico, pois andava com uns livros de 

história, de magia, com versões sobre fatos reais, mistérios, ciências ocultas. Até mesmo os céticos, 

críticos, admitiam sua condição de mestre, de domínio da arte, da mágica, reflexo de vivências no país 

e no mundo. 

Então visto como sábio, senhor de poderes ocultos, o homem prometeu uma façanha, ou seja, domar 

bodes, mudar o hábito da espécie. Aí pegou umas folhas, esfregou na venta dum cabrito, e garantiu 

 
(Nagib Jorge Neto. Diario de Pernambuco. 20 / 11/ 98) 

 

As palavras destacadas no texto estabelecem, respectivamente, as seguintes relações lógicas: 

a) explicação, soma, comparação, soma, conclusão 

b) causa, inclusão, comparação, explicação, situação 

c) causa, exclusão, conformidade, retificação, tempo 

d) conclusão, soma, conformidade, ratificação, tempo 

e) explicação, inclusão, causa, retificação, conclusão 

 

5. Essas moças tinham o vezo de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando 

principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os 

aviamentos de qualidade superior , o feitio admirável. Envaideci-me: nunca havia reparado em tais 

vantagens. Mas os gabas se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi afinal que elas 

zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso: achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, 

diferente das grosserias a que me habituara. Em geral me diziam com franqueza que a roupa não me 

assentava no corpo, sobrava nos sovacos. 
RAMOS, G. Infância. Rio de Janeiro: Record, 1994. 

COMPARTILHE 

Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, 

promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido 

pela expressão 

a) "a singularidade". 

 

c) "os gabos". 

d) "Longe disso". 

e) "Em geral". 

 

6. O projeto Montanha Limpa, desenvolvido desde 1992, por meio da parceria entre o Parque Nacional 

de Itatiaia e a DuPont, visa amenizar os problemas causados pela poluição em forma de lixo deixado 

por visitantes desatentos.  
(Folheto do Projeto Montanha Limpa do Parque Nacional de Itatiaia).  
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A preposição que indica que o Projeto Montanha Limpa continua até a publicação do Folheto é  
a) entre.  
b) por (por visitantes).  
c) em.  
d) por (pela poluição).  
e) desde 

 

7. Labaredas nas trevas Fragmentos do diário secreto de Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski 

20 DE JULHO [1912] 

Peter Sumerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio- -me, 

prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu, ou outra pessoa, 

escreve

saiba que é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo 

 

20 DE DEZEMBRO [1919] 

Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da 

língua inglesa. Já se passaram dezenove anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. E 

parece que outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os vinte e cinco anos de 

 
FONSECA, R. Romance negro e outras histórias. São Paulo: Companhia das Letras, 1992 (fragmento). 

 

Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Ao 

-se 

estabelecer, entre os dois fragmentos do texto em questão, uma relação semântica de 

a) causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto, em que uma contém a causa e a 

outra, a consequência 

b) temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é 

relatado nas partes em questão. 

c) condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto, em que uma resulta ou 

depende de circustâncias apresentadas na outra. 

d) adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta uma 

orientação argumentativa distinta e oposta à outra. 

e) finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta o meio, 

por exemplo, para uma ação e a outra, o desfecho da mesma. 

 

8. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta: 

Sonolento leitor, o jogo do Brasil já aconteceu. Como estou escrevendo ontem, não faço ideia do que 

ocorreu. Porém, tentei adivinhar a atuação dos jogadores. Cabe ao leitor avaliar minha avaliação e dar-

me a nota final. 
TORETO, José Roberto. Folha de S. Paulo, 13/06/2002, A-1 

  

 

a) marcou que a leitura do texto acontece simultaneamente ao processo de produção do texto. 

b) adequou esse elemento à forma verbal composta de auxiliar + gerúndio, para guiar a interpretação 

do leitor. 

c) não observou a regra gramatical que impede o uso do verbo no presente com aspecto durativo 

juntamente com um marcador de passado. 

d) sinalizou explicitamente que a produção e a leitura do texto acontecem em momentos distintos. 

e) lançou mão de um recurso que, embora gramaticalmente incorreto, coloca o leitor e o produtor 

do texto em dois momentos distintos: passado e presente, respectivamente. 
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9.  

 
O emissor do texto apresenta um discurso parcial no qual se percebe uma visão bastante negativa do 

crescimento da população idosa. Apenas um dos recursos abaixo NÃO foi utilizado para convencer o 

leitor de seu ponto de vista. Assinale-o.   

a) Hiperbolização da linguagem evidenciada na grande quantidade de advérbios de intensidade e no 

exagero de algumas afirmações.  

b) Metáforas impactantes e alarmista -   

c) Argumentos de dados, baseados em provas concretas e/ou pesquisas científicas.   

d) Uso do contraste, caracterizado pela presença de antíteses e pela oposição de ideias.   

 

10. O acervo do Museu da Língua Portuguesa é o nosso  

ser, por isso, guardado e exposto em uma redoma de vidro. 

Assim, o museu, dedicado à valorização e difusão da língua portuguesa, reconhecidamente importante 

para a preservação de nossa identidade cultural, apresenta uma forma expositiva diferenciada das 

demais instituições museológicas do país e do mundo, usando tecnologia de ponta e recursos 

interativos para a apresentação de seus conteúdos. 
Disponível em: www.museulinguaportuguesa.org.br. Acesso em: 16 ago. 2012 (adaptado). 

  

em um museu. A relevância desse tipo de iniciativa está pautada no pressuposto de que 

a) a língua é um importante instrumento de constituição social de seus usuários. 

b) o modo de falar o português padrão deve ser divulgado ao grande público. 

c) a escola precisa de parceiros na tarefa de valorização da língua portuguesa. 

d) o contato do público com a norma-padrão solicita o uso de tecnologia de última geração. 

e) as atividades lúdicas dos falantes com sua própria língua melhoram com o uso de recursos 

tecnológicos. 
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11. Impressionista 

Uma ocasião, 

meu pai pintou a casa toda 

de alaranjado brilhante. 

Por muito tempo moramos numa casa, 

como ele mesmo dizia, 

constantemente amanhecendo. 

 
(Adélia Prado) 

 

Sobre aspectos gramaticais, assinale a opção correta: 

a) 

ser tratado como numeral, e não como artigo. 

b) No  

c)  

d) 

expressão adverbial de valor durativo. 

e) empresta, além de uma noção de modo, uma de frequência ao verbo 

 

 

12. a bala. Foi necessário apenas um disparo; o assaltante recebeu a bala na 

 

No texto, os vocábulos em destaque são respectivamente: 

a) preposição e artigo 

b) preposição e preposição 

c) artigo e artigo 

d) artigo e preposição 

e) artigo e pronome indefinido 

 

13. Assinale a frase em que a forma sob/sobre foi empregada inadequadamente. 
a)  sob  
b)  sobre as pessoas, então as pessoas não assumem 

mais responsabilidade sobre  
c)  sob  
d) a certa sob  
e)  sobre a televisão é que ela permite que vários milhões de pessoas riam da 

 

 

14. Observe os termos sublinhados nas seguintes frases: 
  

Chegou a hora do público se manifestar contra a publicação desse impostor.  
As palmas do público ecoavam pelo teatro, em apoio à proposta de Nabuco.  
Vista do público, a cantora parecia bonita; da coxia, percebia-se que era feia.  

 
Sobre eles, é correto afirmar:  
a) Para o segundo exemplo, vários gramáticos recomendam a forma de o em lugar de do, porque a 

preposição está regendo o sujeito.  
b) Para o terceiro exemplo, vários gramáticos recomendam a forma de o em lugar de do, porque a 

preposição está regendo o sujeito.  
c) Nos três exemplos, os termos sublinhados exercem a mesma função sintática de adjunto adverbial.  
d) No primeiro e no segundo exemplos, os termos sublinhados exercem a mesma função sintática de 

adjunto adnominal.  
e) Para o primeiro exemplo, vários gramáticos recomendam a forma de o em lugar de do, porque o 

público é sujeito, que não deve ser iniciado por preposição. 
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15. O segmento em que a preposição destacada estabelece uma relação de causa é: 
a) A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada. 
b) A escada, de degraus gastos, subia ingrememente. 
c) No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de  

 do pó acumulado... 
 do saguão. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Observe a imagem: 

 

 
 

 

O texto acima apresenta um desvio gramatical. Comente, levando em conta o possível motivo que levou o 

autor ao erro. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. c 

 

 

2. d 

 

 

3. a 

vamente, 

preposição e artigo. 

 

4. b 

Pois e como são conjunções e considerando o contexto no qual foram inseridas, estabelecem, 

respectivamente, relação de causa e de comparação; já as demais são palavras denotativas e estabelecem 

as seguintes relações lógicas: até mesmo (inclusão); ou seja (explicação) e aí (situação). 

 

5. d 

elogiar, mas a zombar de sua cara por meio da ironia. 

 

6. e 

 

 

7. b 

Entre os dois fragmentos do texto há a relação estabelecida com o tempo, pois, nas partes em análise, o 

tempo localiza o que é narrado.  

 

8. e  

passado. 

 

9. c 

Dentre as estratégias argumentativas utilizadas pelo autor para convencer seu interlocutor não há a 

apresentação de dados  concretos,  pesquisas etc. 

 

10. a 

O trecho que corrobora a resposta sobre a importância de um Museu dedicado à Língua Portuguesa é 

 

 

11. c 

lor durativo. 

 

12. a 

 

 

13. d 

 

 

14. e 
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-

 

 

15. d 

 do 

parda.  

 

Questão Contexto  

ortográfico, mas também pelos dois vocábulos soarem de forma idêntica. 
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Quí. 
 

Professor:  Xandão 

Monitor:  João Castro 
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Distribuição eletrônica, classificação 

periódica dos elementos e 

propriedades periódicas e aperiódicas 

24 

jul 

 

 

RESUMO   
 

 

Distribuição eletrônica  

 

O químico Linus Pauling propôs um diagrama prático de distribuição eletrônica. Nele, os elétrons são 

distribuídos em ordem crescente de energia em níveis e subníveis da eletrosfera do átomo. 

 

Veja o Diagrama de Pauling, na figura abaixo, e perceba a ordem de preenchimento expressa nas setas 

vermelhas.  

 

 

Neste ponto, é importante notar que os elétrons que existem hoje, com exceção dos descobertos em 2016, 

se distribuem em até 7 níveis de energia e cada nível contém um determinado número de subníveis.  

 

O subnível s comporta o máximo de 2 elétrons; o p, 6; o d, 10 e o f, 14.  

 

Exemplo: 

Veja o preenchimento de um átomo com 60 elétrons como exemplo:  

 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f4 

 

Importante! 

 

Para saber o número de elétrons a preencher em um átomo neutro lembre-se que o número de prótons é 

igual ao número de elétrons em um átomos neutro. Portanto, o número atômico indicará o número de 

elétrons. No caso de íons, deve-se adicionar ou remover elétrons à quantidade de elétrons no átomo neutro 

após a distribuição do elétrons do átomo na sua forma neutra. 

 

Distribuição eletrônica em íons 

 

Íons podem seguir a seguinte regra de distribuição: faz-se o preenchimento do átomo em seu estado neutro 

e, depois, retira(m)-se o(s) elétron(s) da camada de valência (a mais externa). No caso de ânions, adicionam-

se os elétrons nas camadas seguintes.  
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Exemplo:  

Fe: 1s22s22p63s23p64s23d6 

Fe2+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6  

 

S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4  

S2-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

 

 

Distribuição por camadas e por subníveis 

 

Camadas serão representadas por letras ou números (de 1 a 7 ou de K a Q) e suportam um número definido 

de elétrons (representadas abaixo): 

 

Camada 1 ou K = 2;  

Camada 2 ou L = 8;  

Camada 3 ou M = 18;  

Camada 4 ou N = 32;  

Camada 5 ou O = 32;  

Camada 6 ou P = 18;  

Camada 7 ou Q = 8. 

 

Perceba a diferença entre os tipos de preenchimento pelo exemplo do enxofre (S). Em uma das distribuições, 

mostram-se os subníveis, enquanto a outra mostra apenas as camadas preenchidas.  

 

S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4  (por subníveis)   

S: K = 2; L = 8; M = 6  (por níveis ou camadas) 

 

Classificação periódica dos elementos  

 

Em 1817, Lei das Tríades, Dobereiner (alemão): organizou elementos em tríades (com propriedades 

média das massas 

dos elementos anterior e posterior. Foi a primeira tabela, ou tentativa de organização, com alguma 

relevância. 

 

Em 1871, Ordem pelas Massas Atômicas, Dimitri Mendeleev (russo) anotou, em fichas, as propriedades de 

todos os elementos conhecidos na época, como massa, ponto de fusão, ponto de ebulição etc. As analisou 

e percebeu que se organizasse em ordem crescente de massa haveria certa regularidade entre os elementos. 

Guardava semelhanças com a classificação atual, mas ainda apresentava problemas: isótopos, ou seja, um 

elemento com duas massa distintas, como organizar?  

 

Mendeleev chegou a prever massa e propriedades de elementos ainda não descobertos à época.  Anotou 

um ponto de interrogação e determinou algumas de suas propriedades. Futuramente foram se confirmando 

suas previsões. 
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Exemplo da organização proposta por Mendeleev, que teve grande influência 

 

Em 1913, Ordem de Número Atômico, Moseley (inglês): Após resultado de trabalho de Moseley com raios-X 

de cerca de 40 elementos, a tabela foi modificada: passou a ser orientada pelo número atômico dos 

elementos ao invés do peso. Ele associou as propriedades dos elementos aos seus números atômicos.  E 

Seabord acrescentou lantanídeos e actinídeos à tabela.  

 

→ Tabela atual 

 

 

 

Organização 

 

✓ É feita em linhas e colunas 

✓ As linhas recebem nomes: períodos ou séries. 

✓ O período diz quantas camadas um átomo tem, e elementos do mesmo período possuem o mesmo 

número de camadas 

✓ Colunas são chamadas de grupos ou famílias 

✓ Elementos de uma mesma coluna irão apresentar a mesma terminação na distribuição eletrônica e  terão 

propriedades químicas semelhantes. Exemplos: Si e C.  
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A tabela contém 18 colunas divididas em famílias. A família A (elementos representativos), B (metais de 

transição), lantanídeos e actinídeos. 

 

Família A (grupos 1, 2, e de 13 a 18) 

 

IA: Metais alcalinos (terminam distribuição em ns1, onde n é o número do período) 

IIA: Metais alcalinos terrosos (terminam distribuição em ns2) 

IIIA: Família do Boro (terminam distribuição em ns2 np1) 

IVA: família do Carbono (terminam distribuição em ns2 np2) 

VA: Família do Nitrogênio (terminam distribuição em ns2 np3) 

VIA: Calcogênios (terminam distribuição em ns2 np4) 

VIIA: Halogênios (terminam distribuição em ns2 np5) 

VIIIA: Gases Nobres (terminam distribuição em ns2 np6) 

 

Família B (elementos de transição externa, grupos 3 ao 12): 

 

1a coluna da família B até a última: IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, VIIIB, IB, IIB. 

Elementos dessas colunas terminam suas distribuições em ns2 (n-1)dx, onde x vai de 1 a 10 e depende da coluna 

onde o elemento se encontra.  Por exemplo: IIIB, x = 1; VB, x =3.  

 

Série dos lantanídeos e actinídeos (elementos de transição interna): são aqueles que terminarão sua 

distribuição eletrônica no subnível f. 

 

Divisão por propriedades 

 

Metais e ametais (fundamental conhecê-los para entender melhor ligações químicas) 

 

✓ Metais são dúcteis e maleáveis, ótimos condutores de eletricidade (em verde na tabela abaixo). Em 

geral, apresentam poucos elétrons na camada de valência e tendem a doar seus elétrons para 

alcançar seus octetos.   

✓ Ametais tem propriedades distintas das de cima (elementos em amarelo na tabela abaixo). Em geral, 

têm muitos elétrons na última camada e tendem a receber elétrons ou compartilhar por ligação 

covalente normal ou dativa. Apresentam alta eletronegatividade.  

✓ H não é nem metal, nem ametal, nem gás nobre  

 

Propriedades Periódicas e Aperiódicas 

 

Propriedade periódicas são aquelas que de acordo com o aumento do número atômico os valores aumentam 

ou diminuem de forma regular ao longo dos períodos e grupos da tabela periódica. 

 

✓ Raio atômico 

O raio atômico também pode ser chamado de tamanho do átomo, é a metade da distância entre o núcleo 

de dois átomos isótopos. Com isso pode-se dizer que o raio atômico é a distância do núcleo até o seu elétron 

mais externo. 

Analisando a tabela periódica podemos dizer que o tamanho do raio atômico cresce com o aumento do 

número de camadas (crescendo para baixo) e com a diminuição do seu número atômico (crescendo para a 

esquerda). 
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Obs.: o raio de um cátion é menor que o raio de seu átomo, e o raio de um ânion é maior que o raio de seu 

átomo. 

 

✓ Energia de Ionização ou Potencial de ionização (E.I.) 

É a energia mínima necessária para que um átomo isolado, e no estado gasoso, perca um elétron e se 

transforme em um cátion. 

  

Analisando a tabela periódica podemos dizer que a energia de ionização cresce com a diminuição do número 

de camadas, pois haverá assim uma menor distância e maior atração entre prótons e elétrons (crescendo para 

cima) e com o aumento do seu número atômico (crescendo para a direita). 

 

 

X(g) + E.I. X+
(g) + e- 

 

 

 

✓ Eletronegatividade 

É a energia necessária para a entrada de um elétron num átomo isolado. Quanto maior a afinidade eletrônica, 

maior é a capacidade do átomo de receber elétron. 

 

Analisando a tabela periódica podemos dizer que a eletronegatividade cresce com a diminuição do período, 

pois haverá assim uma menor distância e maior atração entre prótons e elétrons (crescendo para cima) e com 

o aumento do seu número atômico (crescendo para a direita). 

 

X(g) + e-  X+
(g) + Energia 

 

 

 

 

✓ Afinidade eletrônica ou eletroafinidade (A.E.) 

É a quantidade de energia liberada quando um átomo isolado, e no estado gasoso, ganha um elétron e se 

transforme em um ânion. 
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Analisando a tabela periódica podemos dizer que a afinidade eletrônica cresce com a diminuição do período, 

pois haverá assim uma menor distância e maior atração entre prótons e elétrons (crescendo para cima) e com 

o aumento do seu número atômico (crescendo para a direita). 

 

X(g) + e- X+
(g) + A.E. 

  

 
 

✓ Eletropositividade ou caráter metálicoÉ a capacidade que um átomo apresenta de ceder elétrons 

em uma ligação química. Está propriedade reflete a capacidade contrária a da eletronegatividade. 

 

 

Propriedade aperiódicas 

 

São aquelas que de acordo com o aumento do número atômico não possuem regularidade ao longo dos 

períodos e grupos da tabela periódica. 

 

✓ Massa atômica (A) 

A massa atômica é dada pelo somatório do número atômico (Z) e nêutrons (n). A massa cresce no mesmo 

sentido do número atômico, para direita e para baixo.   

A = Z + n 

 

✓ Calor específico (c) 

O calor específico é dado por: 

c = Q/m(Tf-To) 

 

 Portanto, crescimento é inverso ao número atômico (que é proporcional à massa): para a esquerda e para 

cima.  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Sendo o subnível 4s1 (com um elétron) o mais energético de um átomo podemos afirmar que:  

I. O número total de elétrons deste átomo é igual a 19.  

II. Este átomo apresenta 4 camadas eletrônicas.  

III. Sua configuração eletrônica é 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4s1  

 

a) apenas a afirmação I é correta.  

b) apenas a afirmação II é correta.  

c) apenas a afirmação III é correta.  

d) as afirmações I e II são corretas.  

e) as afirmações II e III são corretas. 
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2. Em relação à configuração eletrônica nos níveis e subníveis dos átomos, analise as seguintes 

afirmativas: 

I. Quanto mais distanciado do núcleo se encontrar o elétron, maior será o seu conteúdo 

energético.  

II. A terceira e quarta camadas admitem, no máximo, 18 elétrons e 32 elétrons, respectivamente. 

III. A primeira camada é a menos energética e pode ter, no máximo, 8 elétrons.  

 

Está(ão) correta(s), pelo modelo atual,  

a) I apenas.  

b) II apenas.  

c) III apenas.  

d) I e II apenas.  

e) II e III apenas. 

 

3. Durante uma prova de Química, um aluno do 2° grau deveria citar características do elemento químico 

flúor. Esse aluno tinha como fonte de consulta apenas uma tabela periódica. Assinale a alternativa que 

contém uma característica que ele não poderia ter retirado de sua fonte.  

a) Possui 7 elétrons na camada de valência.  

b) Possui o número atômico igual a 9.  

c) Possui alta eletronegatividade.  

d) Possui alta viscosidade.  

e) Pertence a família 7A. 

 

4. Considere as afirmativas abaixo:  

I. A primeira energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo 

neutro no estado gasoso.  

II. A primeira energia de ionização do sódio é maior do que a do magnésio.  

III. Nos períodos da tabela periódica, o raio atômico, sempre cresce com o número atômico.  

IV. A segunda energia de ionização de qualquer átomo é sempre maior que a primeira.  

 

São afirmativas corretas:  

a) II e III.  

b) II e IV.  

c) I, II, III e IV.  

d) I e IV.  

e) I e II. 
 

5. Considere as afirmações a seguir:  

I. O elemento químico de número atômico 30 tem 3 elétrons de valência.  

II. Na configuração eletrônica do elemento químico com número atômico 26 há 6 elétrons no 

subnível 3d.  

III. 3s2 3p3 corresponde à configuração eletrônica dos elétrons de valência do elemento químico de 

número atômico 35. IV. Na configuração eletrônica do elemento químico de número atômico 21 

há 4 níveis energéticos.  

 

Estão corretas, somente:  

a) I e II  

b) I e III  

c) II e III  

d) II e IV  

e) III e IV 
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6. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os símbolos das espécies que possuem, 

respectivamente, as seguintes configurações eletrônicas: 

 
 

(Z = 34)  

 

 

c) As   

d) As, Cu+   

e) As, Zn2+,  

 

7. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de 

qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos 

de titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar 

coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras, nos ossos da mandíbula e do maxilar. Jornal 

do Brasil, outubro 1996. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração 

eletrônica será: 

 
 

8. Analisando a classificação periódica dos elementos químicos, pode-se afirmar que:  

a) o raio atômico do nitrogênio é maior que o do fósforo.  

b) a afinidade eletrônica do cloro é menor que a do fósforo.  

c) o raio atômico do sódio é menor que o do magnésio.  

d) a energia de ionização do alumínio é maior que a do enxofre.  

e) a energia de ionização do sódio é maior que a do potássio. 

 

9. Considerando um grupo ou família na Tabela Periódica, podemos afirmar em relação ao raio atômico 

que:  

a) aumenta com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de camadas.  

b) Aumenta à medida que aumenta a eletronegatividade.  

c) Não sofre influência da variação do número atômico.  

d) Diminui à medida que aumenta o número atômico, devido ao aumento da força de atração do 

núcleo.  

e) Diminui com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de elétrons 

 

10. Na classificação periódica, a energia de ionização e a eletronegatividade (exceto gases nobres) dos 

elementos químicos aumenta:  

a) das extremidades para o centro, nos períodos.  

b) das extremidades para o centro, nas famílias.  

c) da direita para a esquerda, nos períodos. 

d) de cima para baixo, nas famílias.  

e) de baixo para cima, nas famílias. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

Como já aprendemos distribuição eletrônica e propriedades periódicas proponho que através das 

distribuições a seguir digam qual o grupo (família) e período da tabela periódica pertence o elemento e os 

classifique em ordem crescente de raio atômico 

I - 1s2 2s1 

II  1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 

III - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 
1. d 

I. O número total de elétrons deste átomo é igual a 19. Verdadeiro. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

II. Este átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. Verdadeiro. K = 2, L = 8, M = 8, N =1  

III. Sua configuração eletrônica é 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4s1 - Falso.  

A sua distribuição é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

 

2. d  

I) Quanto mais distanciado do núcleo se encontrar o elétron, maior será o seu conteúdo energético. 

Verdadeiro. Quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, menor a força de atração e maior é a sua 

energia total.  

II) A terceira e quarta camadas admitem, no máximo, 18 elétrons e 32 elétrons, respectivamente. 

Verdadeiro.  

III) A primeira camada é a menos energética e pode ter, no máximo, 8 elétrons. Falso. A primeira camada 

é a menos energética e contém no máximo 2 elétrons 

 

3. d  

A viscosidade não está relacionada com as propriedades periódicas 

 

4. d  

I. A primeira energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo neutro 

no estado gasoso. Verdadeiro.  

II. A primeira energia de ionização do sódio é maior do que a do magnésio. Falso. Sódio e magnésio estão 

localizados no mesmo período, sendo assim, o magnésio que apresenta o maior número atômico (maior 

nº de prótons no núcleo) apresenta maior energia de ionização.  

III. Nos períodos da tabela periódica, o raio atômico, sempre cresce com o número atômico. Falso. Nos 

períodos, o raio atômico, aumenta com a diminuição do número atômico.  

IV. A segunda energia de ionização de qualquer átomo é sempre maior que a primeira. Verdadeiro. 

 

5. d 

 
 

6. b  
2 3d10 4p4  

1 3d10  
2 3p5 

 

7. d 

Para Z = 22 temos: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 

 

8. e  
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A energia de ionização aumenta nas famílias de baixo para cima, sendo assim, o sódio apresenta energia 

de ionização maior do que o potássio 

 

9. a  

O raio atômico aumenta nas famílias de cima para baixo de acordo com o aumento do número de 

camadas ao redor do núcleo, e da direita para a esquerda nos períodos, em função da diminuição do 

número de prótons do núcleo, que diminui a força de atração que o núcleo exerce sobre os seus elétrons, 

aumentando o tamanho do átomo 

 

10. e  

Na classificação periódica, a energia de ionização e a eletronegatividade (exceto gases nobres) dos 

elementos químicos aumenta de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos.  

 

Questão Contexto 
I - 1s2 2s1 → segundo período e família 1A (grupo 1) 

II  1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 → terceiro período e família 6A (grupo 6) 

III - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 → quarto período e família 1A (grupo 1) 

 
Logo, a ordem crescente de raio atômico é II < I < III 
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RESUMO   
 

 

Teoria do Octeto 
 

com exceção de um grupo de elementos, é fruto da configuração eletrônica incompleta da maioria dos 

elementos químicos. 

É uma observação da natureza que os chamados gases nobres não costumam se ligar a outros 

elementos apresentam suas últimas camadas, as de valência, completas, com oito elétrons. Associou-se, 

portanto, a completude da última camada à estabilidade dos átomos.  

Conectando-se os pontos, chegamos ao comportamento geral, com exceções, dos elementos na 

natureza. Eles tendem a se ligar para completar suas camadas de valência. Em geral, tendem a atingir oito 

elétrons na última camada. Eis a teoria do octeto.  

 

Obs. É válido ressaltar que H, He, Li, Be e B, se estabilizam com 2 elétrons na última camada.  

 

Ligação iônica ou eletrovalente 
 

Na ligação iônica, os elétrons são transferidos de um átomo com tendência a doar (metais) para um 

átomo com tendência a perder elétrons (ametais). Após a transferência, formam-se íons e estes se ligam por 

força eletrostática.   

 

A diferença de eletronegatividade é, em geral, maior que 1,7 em ligações iônicas.  

 

Exemplos:  

 

Na e Cl 

 

11Na => 1s2 2s2 2p6 3s1 (1 elétron de valência) 

 

17Cl => 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 (7 elétrons de valência) 

 

 
 

Para completar o octeto, o melhor para o sódio seria perder um elétron. O cloro, idealmente, ganharia um 

elétron para completar seu octeto.  

 

Mg e F 

 

12Mg => 1s2 2s2 2p6 3s2 (2 elétrons de valência) 

9F => 1s2 2s2 2p5 (7 elétrons de valência) 

 

Para cada magnésio, precisa-se de dois átomos de flúor para todos terem seus octetos completos.  
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MgF2 (fórmula molecular); Mg2+F- (fórmula iônica, mostram-se as cargas) 

 

Como montar a fórmula molecular de um composto iônico?  

 

A partir dos íons formadores, o valor numérico do nox do cátion, em módulo, se torna o índice do ânion e o 

mesmo acontece com o nox do ânion, que vira índice do cátion. É mais fácil ver pelos exemplos abaixo. 

Tente perceber a regra. 

  

Al3+ e Cl- formam AlCl3 

Ba2+ e Br- formam BaBr2 

Li+ e S2-  formam Li2S 

Na+ e N3- formam Na3N 

 

Ligação metálica 
 

Ocorre entre metais: Na e Na; Fe e Fe; Al e Al; ligas metálicas de Cu e Au 

 

átomos de metal da estrutura. Este é o motivo da alta condutividade dos metais e da sua aplicabilidade em 

circuitos elétricos. 

Propriedades dos metais: Pontos de fusão e ebulição elevados, com exceção do mercúrio. Bons 

condutores térmicos e de eletricidade nos estados sólido e líquido, maleáveis e possuem brilho.  

 

Ligas metálicas são formadas por dois ou mais metais ou um metal com um ametal em quantidade pequena.  

 

Veja algumas ligas metálicas comuns: 

 

Aço: Fe e C 

Aço inox: Fe + C + Ni + Cr 

Bronze: Cu + Sn 

Latão: Cu + Zn 

Ouro: Au + Ag ou Au + Cu 

 

Ligação covalente 

Esse tipo de ligação se dá por compartilhamento de um par de elétrons, sendo um elétron de cada átomo. 

Há formação de moléculas, logo, esta ligação é também chamada de molecular. Ele acontece entre ametais 

ou entre o hidrogênio e um ametal, e entre hidrogênios. A diferença das eletronegatividades dos átomos 

envolvidos é menor que 1,7.  

Observação1: 

dizemos que a ligação tem caráter apolar e quando a diferença das eletronegatividades for diferente de zero 

 

Exemplo: 

O2 

Eletronegatividade:  O = 3,5   

-  

 

NH3 

Eletronegatividades:  N = 3,0 H = 2,1 

-  

Observação2: Nos últimos anos usamos chamamos de ligação covalente dativa ou coordenada a ligação que 

ocorre entre um átomo que atinge a estabilidade eletrônica e outro que ainda necessita de dois elétrons para 
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completar sua camada eletrônica. Podemos representar esses pares de elétrons por uma seta. 

Exemplo: 

Usando o exemplo SO2, temos: 

 

PSIU!! 

Exceções à regra do octeto 

O berílio, o boro e o alumínio formam compostos estáveis com um número de elétrons inferior a 8, 

desobedecendo assim à regra do octeto. 

 

Embora a diferença de eletronegatividades seja maior que 1,7, no caso do BF3 a ligação não é iônica, pois 

trata-se da ligação entre ametais; portanto, ligação covalente polar. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um elemento X que apresenta distribuição eletrônica em níveis de energia K = 2, L = 8, M = 8, N = 2, 

forma com:  

a) um halogênio Y um composto molecular XY.  

b) um calcogênio Z um composto iônico XZ.  

c) o hidrogênio um composto molecular HX.  

d) um metal alcalino M um composto iônico MX.  

e) um halogênio R um composto molecular X2R. 

 

2. Em uma ligação química em que há grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, irá 

ocorrer formação de compostos:  

a) moleculares.  

b) de baixo ponto de fusão.  

c) não-condutores de corrente elétrica, quando fundido.  

d) insolúveis na água.  

e) que apresentam retículo cristalino. 

 

3. Duas substâncias sólidas, x e y, apresentam propriedades listadas na tabela adiante: 

 
Baseado nestas afirmações, pode-se afirmar que:  

a) x é substância molecular e y é substância iônica.  

b) x é substância iônica e y é substância molecular.  

c) x é substância metálica e y é substância iônica.  

d) x e y são substâncias moleculares.  

e) x e y são substâncias iônicas. 

 

4. A melhor maneira de inferir sobre o tipo de ligação química predominante em uma determinada 

substância é analisar algumas de suas propriedades físicas. Em relação às propriedades das substâncias, 

é INCORRETO afirmar que: 

a) os compostos iônicos conduzem a corrente elétrica no estado líquido, mas os compostos 

covalentes moleculares geralmente são maus condutores de corrente elétrica nesse estado.  

b) na temperatura de 25°C e 1 atmosfera de pressão, todos os compostos iônicos são sólidos, 

enquanto os compostos que apresentam ligações covalentes podem ser sólidos, líquidos ou 

gasosos.  

c) os compostos com ligações metálicas são bons condutores de calor e eletricidade.  

d) os pontos de ebulição são altos para todos os compostos iônicos e metálicos e baixos para todos 

os compostos covalentes. 
 

5. Dentre as seguintes propriedades das substâncias:  

I - elevada temperatura de fusão;  

II - boa condutividade elétrica no estado sólido;  

III - formação de solução aquosa condutora de corrente elétrica;  

IV - elevada solubilidade em líquidos apolares. Quais caracterizam compostos iônicos?  
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a) I e II  

b) I e III  

c) II e III  

d) II e IV  

e) III e IV 

 

6. Quantos átomos de cloro se combinam com um átomo de qualquer elemento da família IIA da Tabela 

Periódica? 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4  

e) 5 

 

7. Sejam os elementos 56A e 34B. Quando eles se combinam, o composto formado é  

a) AB2 e iônico.  

b) A2B e iônico.  

c) AB e iônico.  

d) AB3 e iônico.  

e) AB4 e iônico 

 

8. As substâncias etano (C2H6), bromo (Br2), água (H2 2) apresentam seus 

átomos unidos, respectivamente, através de ligações:  

a) covalentes, covalentes, covalentes e iônicas.  

b) covalentes, iônicas, covalentes e iônicas.  

c) metálicas, iônicas, iônicas e metálicas.  

d) covalentes, covalentes, iônicas e iônicas.  

e) covalentes, covalentes, iônicas e metálicas. 

 

9. Os compostos SiH4, PH3, CS2 e SO3 possuem uma característica em comum. Assinale a opção que 

identifica esta característica.  

a) brilho metálico.  

b) elevado ponto de ebulição.  

c) capacidade de conduzir eletricidade.  

d) elevada dureza.  

e) baixo ponto de fusão 

 

10. Um átomo possui a seguinte distribuição eletrônica: {Ar} 3d10 4s2 4p5. Esse átomo, ao se ligar a outros 

átomos não metálicos, é capaz de realizar:  

a) somente uma covalência normal.  

b) somente duas covalências normais.  

c) uma covalência normal e no máximo uma dativa.  

d) duas covalências normais e no máximo duas dativas.  

e) uma covalência normal e no máximo três dativas. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

Os metais possuem normalmente poucos elétrons na sua camada de valência. Além disso, essa camada 

costuma ficar bastante distante do núcleo, portanto, os elétrons ficam pouco atraídos a ele, o que facilita 

que esses elétrons da última camada  se deslocalizem, ou seja, tornem-se elétrons livres que transitam entre 

os átomos do reticulado. Os átomos que perdem os elétrons se tornam cátions, mas eles podem logo receber 

elétrons e voltar a se tornar átomos neutros. 
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Esse processo continua indefinidamente e, com isso, o metal se torna um aglomerado de átomos neutros e 

cátions mergulhados em uma nuvem ou mar de elétrons livres. É exatamente essa nuvem que mantém os 

metais unidos, formando a ligação metálica. 
http://alunosonline.uol.com.br/quimica/ligacao-metalica.html 

 

 
Tendo em vista essa estrutura metálica, explique como ela se relaciona com características típicas de 

compostos metálicos. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
1. b 

X: família IIA, carga = +2, Z: família VIA, carga = -2, com isso ficamos com: [X2+Z2-  

 

2. e  

Em uma ligação química em que há grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, irá ocorrer 

formação de compostos que apresentam retículo cristalino 

 

3. b 

 

 

 

4. d  

Compostos iônicos são sólidos que possuem altos ponto de fusão e ebulição, conduzem eletricidade em 

solução aquosa e fundidos.  

Compostos moleculares são moléculas simples, com baixo peso molecular, que podem ser sólidos, 

líquidos ou gasosos à temperatura ambiente, possuem baixo pontos de fusão e ebulição, não conduzem 

eletricidade. Compostos covalentes são macromoléculas com alto peso molecular, sólidos à 

temperatura ambiente, possuem alto ponto de fusão e ebulição e não conduzem eletricidade.  

Compostos metálicos são sólidos à temperatura ambiente que possuem altos pontos de fusão e ebulição, 

conduzem eletricidade no estado sólido devido a presença dos elétrons livres onde os metais encontram-

se inseridos. 
 

5. b 

Compostos iônicos são sólidos cristalinos à temperatura ambiente, com altos pontos de fusão e ebulição, 

conduzem eletricidade em solução aquosa e puros fundidos. 

 

6. b 

-1, com isso ficamos com: [M2+ -1 2 → ligação 

metal. 

 

7. c 

56A: família IIA, carga = +2, 34B: família VIA, carga = -2, com isso ficamos com: [A2+B-2 ], AB →ligação iônica, 

onde A = metal e B = ametal. 

 

8. a  

C2H6  

Br2  

H2  

2  

 

9. e  

Os compostos indicados são moleculares que possuem características tais como: sólidos, líquidos ou 

gasosos, baixo PF e PE, não conduzem eletricidade. 

 

10. d 

O elétron que fica sozinho na última camada pode fazer uma ligação simples e os outros três pares de 

elétrons podem realizar ligações dativas 
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Questão Contexto 

 
• Condutividade térmica e elétrica bastante elevadas 

A capacidade de conduzir bem o calor e a eletricidade se deve à presença dos elétrons livres, que permite a 

transmição rápida de calor e eletricidade através do metal. 

Abaixo temos uma figura onde, na parte A, mostra que os elétronslivres podem se mover rapidamente em 

resposta a campos elétricos, portanto, os metais são bons condutores de eletricidade. Já na parte B, 

podemos ver que os elétrons livres podem transmitir energia cinética rápida, daí os metais são bons 

condutores de calor. 

 
• Ponto de fusão e ebulição elevados 

A ligação metálica é muito forte, a nuvem de 

outros com maior intensidade, com isso é necessária a aplicação de uma maior quantidade de energia para 

romper suas ligações e fazer com que o metal mude de estado físico; 
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Interpretação do tema e planejamento 

textual   
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RESUMO   
 

 

Quem nunca recebeu vários comentários apontando repetição de ideias, contradições e ausência de ponto 

de vista? De fato, esses problemas são comuns em textos que não seguem, de alguma forma, um 

planejamento. As redações que não são pensadas anteriormente não conseguem sair de notas medianas e, 

quando saem, normalmente são difíceis de se repetir.  

O fato é que estamos em uma produção de vestibular, ou seja, o aluno não se encontra em um contexto de 

produção criativa - e nem precisa ser um Machado de Assis em seu texto. A redação de vestibular é um texto 

técnico e precisa ser pensada com antecedência, uma vez que seu objetivo é mostrar ao leitor exatamente o 

que ele precisa ler e entender. Aqui está o valor do planejamento textual. 

Nesta aula, vamos conhecer estratégias de planejamento textual bem interessantes para a sua prova. Vamos 

conhecê-las? 

De certa forma, no fim desse planejamento, todas as informações necessárias para que você construa a 

redação estarão em suas mãos. Sua preocupação, então, será apenas formal, dando atenção aos aspectos 

linguísticos e estruturais do texto.  

  

 1ª etapa: Leitura e interpretação da proposta 

Esta etapa é uma das mais importantes da pré-produção textual. É preciso ler e entender bem não só a frase-

tema que é dada, mas também os textos motivadores (se a Banca apresentar algum), verbais ou não. O 

desempenho, aqui, é essencial nas outras etapas do planejamento, ou seja, a atenção aqui precisa ser maior. 

Aqui, o uso de marcadores e das anotações é essencial. A ideia é aproveitar a frase e os textos e fazer todas 

as conexões necessárias já no início, entendendo bem o que está sendo pedido pela Banca. Assim, a chance 

de fuga será bem menor. 

2ª etapa: Listagem de ideias 

publicidade. 

Assim, convém anotar tudo o que puder ser associado ao tema, por mais que pareça inútil à primeira vista. A 

terceira etapa dará conta de todas essas ideias. 

3ª etapa: Organização e seleção das informações 

Este é o momento de trabalhar a listagem da etapa anterior. O aluno, nesta etapa, pode apontar o que parece 

mais articulado às outras informações, mais consistente com relação ao tema, ou o que parece mais frágil, 
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menos interessante. É o momento de avaliar o que pode convencer melhor o leitor, o que pode atraí-lo mais 

para o texto, o que pedirá um espaço maior de fundamentação. Aos poucos, o texto vai ganhando uma 

estrutura e, obviamente, conteúdo. 

 

 4ª etapa: Roteirização da redação 

Depois de organizar as ideias, é hora de apontar em que momento do texto cada uma dessas informações vai 

aparecer.  

Nesse momento, vale levar em consideração todas as aulas de estrutura da redação que teremos pela frente. 

Conhecendo as características de cada parágrafo - introdução, desenvolvimento e conclusão -, será possível 

encaixar as ideias neles. Com isso, na hora de escrever, sua preocupação com o conteúdo será mínima e 

você poderá, enfim, dar atenção à forma, à parte linguística do texto e garantir a nota máxima. 

5ª etapa (opcional): Rascunho 

A última etapa depende bastante do tempo de produção do aluno. Se você conseguiu planejar o seu texto 

em um tempo interessante (costumamos separar em torno de 15 a 20 minutos para essa tarefa), é válido pensar 

em um rascunho. A ideia é justamente a de dar mais atenção às partes linguísticas do texto, uma vez que você 

já sabe o que escrever.  

Dica  

Nos meios acadêmico e literário, fala-

que devemos, em certo momento, deixar a nossa 

produção de lado por um instante, a fim de avaliá-la com certo distanciamento, certa frieza, facilitando a 

identificação de erros. 

Na redação do vestibular, essa estratégia é bem interessante, uma vez que o aluno, depois de tanto ler o 

pontuações equivocadas, palavras repetidas, etc).  

O processo é simples: o candidato pode finalizar a etapa de rascunho, deixar o texto de lado e se dedicar a 

certo número de questões da prova. Depois de algum tempo, pode, por fim, voltar ao texto e, com certeza, 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos constru ́dos ao longo de sua 

forma ̧ ̃o, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padr ̃o da l ́ngua portuguesa sobre o tema 

Gera ̧ ̃o smartphone: os efeitos dessa tecnologia no cotidiano do jovem brasileiro, apresentando 

proposta de interven ̧ ̃o, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 

coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

Texto 1 

Na esteira da tend ̂ncia da populariza ̧ ̃o dos smartphones e tablets, as crian ̧as e os adolescentes 

internautas brasileiros est ̃o acessando mais ̀ rede por meio desses dispositivos m ́veis. ́ o que indica 

a pesquisa TIC Kids 2013, divulgada nesta quarta-feira pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informa ̧ ̃o e da Comunica ̧ ̃o (CETIC.br), do Comit ̂ Gestor da Internet do Brasil (CGI.br), e que 

mede o uso e os h ́bitos digitais de jovens entre 9 e 17 anos em rela ̧ ̃o ̀s tecnologias de informa ̧ ̃o 

e de comunica ̧ ̃o. 

De acordo com o levantamento, o acesso ̀ Internet por smartphones pelos jovens mais que dobrou 

entre 2012 e 2013, saltando de 21% para 53%. A utiliza ̧ ̃o de tablets para o mesmo fim tamb ́m registrou 

um expressivo crescimento, passando de apenas 2% para 16%. Apesar das mudan ̧as, os computadores 

de mesa continuam a ser as principais plataformas de conex ̃o ̀ rede, com 71% dos internautas jovens 

fazendo uso delas. 
Dispon ́vel em http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/acesso-internet-por-celulares-mais-que-dobra-entre-os- 

jovens-brasileiros-em-2013-13508621#ixzz3OslGoipU. 

 
Texto 2  

 

Texto 3 

T ̃o recente quanto seu pr ́prio aparecimento ́ a discuss ̃o, nas escolas, sobre como lidar com o uso 

cada vez mais intenso de smartphones em sala. Sem orienta ̧ ̃es formais por parte de ́rg ̃os p ́blicos, 

o tema tem como pioneira no debate a Unesco que, em 2013, lan ̧ou o guia Diretrizes de pol ́ticas 

para a aprendizagem m ́vel . No documento, a institui ̧ ̃o estimula o acolhimento da tecnologia nas 

disciplinas que, entre outros benef ́cios, pode permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer 

lugar , minimizar a interrup ̧ ̃o em aulas de conflito e desastre  e criar uma ponte entre a educa ̧ ̃o 

formal e a n ̃o formal . 

 

 N ̃o podemos mais ignorar o celular, ele est ́ em todo lugar. Sou contra a proibi ̧ ̃o do uso, pois a 

regra acaba sendo burlada. Ser ́ que em vez de proibir, n ̃o ́ melhor acolh ̂-lo como ferramenta 

educativa?  questiona Maria Rebeca Otero Gomes, coordenadora do setor de Educa ̧ ̃o da Unesco 

no Brasil.  J ́ existem diversos aplicativos voltados para a educa ̧ ̃o especial, a alfabetiza ̧ ̃o e o 

ensino da matem ́tica, por exemplo. 

 

No Centro Educacional de Niter ́i, ainda n ̃o h ́ consenso sobre quais regras devem ser seguidas. O 

professor Nelson Silva, de hist ́ria, busca usar os smartphones como ferramenta de pesquisa em suas 

aulas. 
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 Normalmente, os alunos ficam mais estimulados em fazer pesquisas atrav ́s do celular. Claro que, 

no meio, eles mandam uma ou outra mensagem, ́ inevit ́vel. Mas j ́ tentamos fugir da TV, do v ́deo. 

N ̃o d ́ para fugir do celular. O grande n ́ ́ saber como us ́-lo em favor do aprendizado  afirma. 

 

Para Priscila Gonsales, diretora do Instituto Educadigital, os professores devem se planejar para incluir 

os celulares no processo de ensino. 

 

 ́ preciso olhar com empatia para os alunos que est ̃o usando seus aparelhos em classe e se 

perguntar: por que o celular est ́ chamando mais a aten ̧ ̃o deles do que a aula?  aponta Priscila, 

 O professor tem, com os celulares, um 

infinito de possibilidades. Ao traz ̂-los para a sala de aula, a escola pode instruir os alunos sobre temas 

importantes do comportamento cibern ́tico, como o respeito ̀ privacidade. 

 

No entanto, Maria Rebeca Gomes identifica entre os docentes descren ̧a e falta de conhecimento dos 

aparelhos. 

 

 As escolas devem auxili ́-los nesse processo, com di ́logo e forma ̧ ̃o  afirma. 
Dispon ́vel em: http://oglobo.globo.com/rio/bairros/apesar-da-frequente-proibicao-unesco-recomenda-uso-de-celular- 

em-sala-de-aula-14372630#ixzz3OSqwAuu6 

 

2. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre 

o tema , apresentando proposta de ação social que 

respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos 

e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

Texto 1 

Quase um em cada quatro brasileiros (23%) afirma que dar dinheiro a um guarda para evitar uma multa 

não chega a ser um ato corrupto, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de 

Minas Gerais e o Instituto Vox Populi. Os números refletem o quanto atitudes ilícitas, como essa, de 

tão enraizados em parte da sociedade brasileira, acabam sendo encaradas como parte do cotidiano. 

 

atitudes que muitos consideram normal são, na verdade, um desvirtuamento ético. 

 

Como lida diariamente com o assunto, Moreira ajudou a BBC Brasil a elaborar uma lista de dez atitudes 

que os brasileiros costumam tomar e que, por vezes, nem percebem que se trata de corrupção. 

 

• Não dar nota fiscal 

• Não declarar Imposto de Renda 

• Tentar subornar o guarda para evitar multas 

• Falsificar carteirinha de estudante 

• Dar/aceitar troco errado 

• Roubar TV a cabo 

• Furar fila 

• Comprar produtos falsificados 

• No trabalho, bater ponto pelo colega 

• Falsificar assinaturas 

 

 

a pesquisa da UFMG, 35% dos entrevistados dizem que algumas coisas podem ser um pouco erradas, 

mas não corruptas, como sonegar impostos quando a taxa é cara demais. 
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Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/ 2012/11/121024_corrupcao_lista_mdb.shtml. Adaptado. 

 

Texto 2 

 

 
 

Texto 3 

No Brasil, basta um escândalo de corrupção estampar as manchetes dos jornais para que os 

comentaristas de plantão vociferem palavras de ordem na internet em que exigem, até, a pena de 

morte para os corruptores. Mas esses mesmos gritos raivosos aceitam, pacificamente, os pequenos 

crimes que eles próprios e muitos conhecidos praticam no dia a dia, sem nem mesmo perceber que o 

 

 

Na última semana, um cartaz colado em um muro de uma grande avenida de São Paulo perguntava aos 

municipal que proíbe a colocação de cartazes em locais públicos, trazia um número de telefone e 

licenças para dirigir retiradas por causa do excesso de multas recebidas no trânsito. 

 

do país, é possível comprar diplomas falsos que permitem a participação em concursos públicos e, 

mais comum ainda, atestados médicos, para justificar ausências mais prolongadas no trabalho. 

ele saiba, ou comprar um aparelho decodificador de sinal pela própria internet e usá-lo para sempre 

 

 

Mas a corrupção diária pode ser ainda mais grave. A previdência social, uma das áreas mais afetadas 

pelo 

reais aos cofres públicos, afirma o Ministério da Previdência Social. O dinheiro estava sendo destinado 

para pessoas que passaram a receber benefícios depois de apresentarem documentos falsos, como 

atestados médicos ou comprovantes de união estável. 

 

Uma pesquisa feita pelo Centro de Referência do Interesse Público (CRIP) da Universidade Federal de 

Minas Gerais mostrou em 2009 que 77% dos entrevistados acreditavam que a corrupção é um problema 
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grave no país. Ao mesmo tempo, 35% delas concordaram que atitudes como sonegar impostos, 

quando eles são caros, podem ser erradas, mas não corruptas. 

 
Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/04/sociedad/1386197033_853176.html. Adaptado. 

 

 

Como se você estivesse em uma prova, produza, para as questões 3 e 4,  planejamentos textuais para cada 

um dos temas abaixo, levando em consideração todas as suas etapas: 

 

 

3. Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa 

sobre o tema O Trabalho na Construção da Dignidade Humana, apresentando experiência ou proposta 

de ação social, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente 

e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

Texto 1 

O que é trabalho escravo 

Escravidão contemporânea é o trabalho degradante que envolve cerceamento da liberdade 

A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, representou o fim do direito de propriedade de uma 

pessoa sobre a outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. No 

entanto, persistiram situações que mantém o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus 

patrões. Há fazendeiros que, para realizar derrubadas de matas nativas para formação de pastos, 

produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para plantio de sementes, entre outras 

atividades agropecuárias, contratam mão de obra utilizando os contratadores de empreitada, os 

sejam responsabilizados pelo crime. 

Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante aliado ao cerceamento da liberdade. Este 

segundo fator nem sempre é visível, uma vez que não mais se utilizam correntes para prender o homem 

à terra, mas sim ameaças físicas, terror psicológico ou mesmo as grandes distâncias que separam a 

propriedade da cidade mais próxima. 

 

  
Disponível em: http://www. reporterbrasil.org.br. Acesso em: 02 set.2010 (fragmento). 

Disponível em: http:// revistagalileu.globo.com.  

 

 

Texto 2 

O futuro do trabalho 

Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, voc ̂ trabalhará em casa, seu chefe 

terá menos de 30 anos e será uma mulher. 

Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, 

consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou 

companhias gigantes tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes 

conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores reunidas em torno de projetos em 

comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que v ̂m acontecendo há algum tempo: 

a busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente, e a vontade de nos realizarmos 

 recursos naturais e 

seu novo livro The Pleasures and Sorrows os works (Os prazeres e as dores do trabalho, ainda inédito 

no Brasil). 
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4. A partir da leitura dos textos 1 e 2, desenvolva o seguinte tema: A GERA ̧ ̃O NEM-NEM  E O FUTURO 

DO PA ́S. Discuta, num texto dissertativo, a rela ̧ ̃o entre o comportamento da chamada gera ̧ ̃o 

Nem-Nem  e os poss ́veis impactos sobre o futuro do Brasil. Defenda um ponto de vista sobre o 

assunto, apresentando argumentos consistentes, de maneira clara e encadeada. Preste aten ̧ ̃o ̀ 

progress ̃o textual, ̀ coes ̃o e ̀ coer ̂ncia. O texto deve ser escrito na modalidade culta da l ́ngua 

portuguesa e deve ter entre 20 e 25 linhas.  

 

Texto 1 

 
 

 

Texto 2 

 

Sem estudo e sem trabalho 

Relat ́rio do Banco Mundial sobre os "Nem-Nem" mostra tend ̂ncia de melhoria entre mulheres e de 

piora entre homens 
Ant ̂nio Gois 

      

Na semana passada, o Banco Mundial divulgou um relat ́rio mostrando que um em cada cinco jovens 

latino-americanos de 15 a 24 anos nem estudava nem trabalhava, os chamados Nem-Nem. O estudo 

tem tamb ́m n ́meros do Brasil. Por aqui, a propor ̧ ̃o desse grupo n ̃o foge ̀ m ́dia da regi ̃o. Como 

o tema tem merecido cada vez mais aten ̧ ̃o da opini ̃o p ́blica, fica a impress ̃o de que o problema 

cresceu. Os dados apresentados pelo Banco Mundial, por ́m, confirmam o que outros pesquisadores 

brasileiros j ́ mostravam: o percentual de jovens nessa situa ̧ ̃o se encontra est ́vel desde 1992, ao 

redor do patamar de 20% (o trabalho analisa n ́meros at ́ 2013, portanto antes do in ́cio da atual crise 

econ ̂mica brasileira, que pode afetar esse quadro).  

O estudo, no entanto, chama a aten ̧ ̃o para uma mudan ̧a na composi ̧ ̃o desses jovens, com duas 

tend ̂ncias bem distintas. Entre mulheres, tanto no Brasil quanto no restante da Am ́rica Latina, a 

not ́cia ́ positiva: apesar de ainda serem maioria desse grupo, tem ca ́do a propor ̧ ̃o das jovens de 15 

a 24 anos sem estudar nem trabalhar. Isso tem acontecido principalmente porque elas t ̂m ficado mais 

tempo na escola. Como a gravidez adolescente ́ um dos fatores mais associados ̀ entrada de 

mulheres no grupo dos Nem-Nem, ́ prov ́vel que a redu ̧ ̃o nas taxas de fecundidade nessa faixa 

et ́ria tamb ́m tenha contribu ́do para esse movimento. 

A tend ̂ncia mais preocupante ́ verificada entre homens. Mesmo num per ́odo em que toda a regi ̃o 

verificou crescimento econ ̂mico e redu ̧ ̃o da desigualdade, a propor ̧ ̃o dos jovens de 15 a 24 anos 

sem estudar nem trabalhar cresceu. 

      
Dispon ́vel em: http://glo.bo/1f7L3ag. Acesso em: 18/02/16. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

No cartum, há uma alusão aos "rolezinhos", manifestações em que jovens, em geral oriundos de periferias, 

formam grandes grupos para circular dentro de shoppings. Com base no diálogo entre os guardas e nos 

elementos visuais que compõem o cartum, é possível inferir uma crítica do cartunista baseada no seguinte 

fato: 

a) os jovens se descontrolam em grupos muito numerosos 

b) os guardas pertencem à mesma classe social dos jovens 

c) os guardas hesitam no cumprimento de medida repressiva 

d) os jovens ameaçam as atividades comerciais dos shoppings 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios 
 

1. Tema 1 

   

fato, representam os smartphones. Para a atual geração de jovens  que anseia por viver intensamente 

cada segundo  essa ferramenta não poderia ser mais útil. Entretanto, o uso desses aparelhos por este 

segmento da população se tornou tão expressivo que pede uma análise mais cuidadosa sobre seus 

efeitos. 

    Primeiramente, é preciso entender o porquê de esses verdadeiros computadores portáteis atraírem 

tanto esse público. De acordo com dados do CGI.br  Comitê Gestor da Internet no Brasil   o uso de 

smartphones por jovens entre 9 e 17 anos mais que dobrou entre 2012 e 2013. Isso se deve principalmente 

à possibilidade de explorar o mundo e socializar com outras pessoas em qualquer lugar e a qualquer 

momento, sendo este, portanto, um fator decisivo para a adesão em massa por essa parcela da 

população. 

      Ainda olhando por um viés positivo, é impossível dissociar esse recurso dos estudos do público juvenil 

hoje. O aumento na busca por conteúdos acadêmicos, exercícios, aplicativos e plataformas de sites 

voltadas para mídias portáteis são a grande prova disso. No contrafluxo de campanhas desfavoráveis à 

presença dos smartphones em sala de aula, a Unesco lançou em 2013 as Diretrizes de política para a 

aprendizagem móvel, cujo objetivo é planejar a inclusão desse recurso tão comum no dia-a-dia dos 

jovens no cotidiano das escolas e faculdades. 

      Entretanto, não podemos negar que o uso excessivo desses aparelhos pode causar danos à saúde 

desse segmento. Usá-los se torna um hábito e, como todo hábito, de acordo com neurologistas de 

Cambridge e de outras universidades de referência mundo afora, cria anseios. Essas expectativas, muitas 

vezes inconscientes, são responsáveis por gerar distúrbios psicológicos, como a dependência e crises de 

ansiedade, bem como danos físicos, tais como a tão comum entre o público em questão, tendinite. 

      É evidente, portanto, que não podemos ignorar os impactos de se querer ter o mundo todo nas mãos. 

Para potencializar os benefícios dessa inovação tecnológica, algumas atitudes precisam ser tomadas. A 

primeira delas é de responsabilidade da família, base da sociedade, que deve ensinar aos jovens os limites 

de maneira incisiva e convincente. Além disso, é papel da escola procurar destacar o uso inteligente 

desse recurso, com uma maior inclusão dele em seu programa. Por fim, o próprio indivíduo deve se 

policiar, procurar mudar seus hábitos, para que tenha uma vida ao mesmo tempo dinâmica e saudável. 

Assim, viveremos o melhor da tecnologia sem deixar de lado o mundo real. 

 

2. Tema 2 

A capacidade de contornar situações que por vezes se mostram insolúveis e a recorrência de manobras 

previamente elaboradas, que nem sempre se enquadram na legalidade, cujo fim é esquivar-se de 

problemas, configuram o chamado Jeitinho Brasileiro, pauta em inúmeros estudos sociológicos sobre o 

Brasil. Com raízes culturais que remontam à colonização do país, o jeitinho, embora também relacionado 

à capacidade de o povo tupiniquim se adaptar aos acontecimentos mais inesperados, se sobressai 

negativamente, uma vez que muitos buscam obter vantagens pessoais transgredindo regras. 

Primeiramente, é necessário enfatizar que a violação das convenções sociais, além de configurar um 

desvio de conduta, está na contramão dos ideais igualitários desejados por todos. Dessa maneira, 

situações encaradas como parte do cotidiano se mostram nocivas e contribuem para a manutenção de 

um sistema corruptível e desigual. Por isso, a banalização de atos egoístas e transgressores, como furar 

filas, burlar blitz da lei seca, dar ou aceitar troco errado e comprar produtos falsificados, legitima a 

aceitação de grandes corrupções que de tempos em tempos vêm à tona nos noticiários. 

Por outro lado, o jeitinho brasileiro não pode ser encarado como totalmente negativo. Haja vista que a 

habilidade e o engenho para lidar com situações difíceis e até mesmo impossíveis constituem uma 

estratégia de sobrevivência social para muitos, principalmente se o alarmante atual cenário político e 

econômico do Brasil for levado em consideração. Existe, assim, um sentimento muito forte e comum aos 

brasileiros de buscar alegria e ferramentas alternativas para lidar com situações adversas. Mesmo que 
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possa parecer controverso, é necessário encarar que essa característica adquirida no berço é um 

fenômeno muito mais complexo que uma simples dicotomia pode explicar e representar. 

Fica claro, portanto, que há uma complexidade nessa ocorrência social que demonstra uma necessidade 

de avaliação por diferentes ângulos e considerações. Para tanto, é primordial que haja, por parte do 

governo, maior rigor e punição àqueles que praticam atos ilícitos, inibindo a cultura de impunidade; 

também é papel do indivíduo lutar por uma sociedade mais igualitária, sendo ativo na busca por seus 

direitos e não atuando de forma conivente e/ou omissa aos casos de corrupção de pequenas e grandes 

proporções; por sua vez, cabe a família transmitir valores aos jovens, para que estes se tornem cidadãos 

conscientes, formadores de um novo círculo virtuoso, capaz de alterar o cenário de banalização de 

crimes, constituindo um Brasil no qual o Jeitinho não seja mais visto como característica inerente e 

enraizada no brasileiro. 

 

3. Planejamento pessoal 

 

4. Planejamento pessoal 

 

Questão Contexto 

  
B 

 

O cartum chama a atenção para possíveis vínculos de classe social, de cor e de origem entre aqueles que 

do 

 (Resposta da banca UERJ) 
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Soc. 
 

Professor: Larissa Rocha 
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Comte e Marx 
27 

jul 
 

RESUMO   
 

 

Comte e o positivismo 

O filósofo francês Augusto Comte (1798  1857) é considerado um dos fundadores da Sociologia e o 

pai de uma corrente de pensamento denominada de positivismo.  Essa corrente de pensamento defendia, 

em grande medida, a aplicação de métodos científicos baseados na experimentação como única forma de 

proporcionar um conhecimento verdadeiro sobre a sociedade.  Assim, Comte se esforça por delimitar o 

campo de estudo da Sociologia, tendo sido influenciado profundamente por acontecimentos históricos de 

sua época, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. 

Comte observou esse processo de formação dos grandes centros urbanos, podendo refletir sobre 

fenômenos sociais absolutamente novos que surgiram em razão das modificações ocorridas na sociedade 

européia da época.  De acordo com a teoria de Comte, o estudo da sociedade deve ser tão rigoroso quanto, 

por exemplo, o estudo empreendido pelas ciências naturais.  Assim, a ciência da sociedade deve ser rigorosa, 

baseando-se sempre na experimentação a fim de explicar corretamente os fenômenos sociais.  

Comte defende que a história do pensamento humano progredia em estágios.  O espírito humano, 

então, desenvolve-se através de três fases principais, a saber: a teológica, a metafísica e a positiva.  No estágio 

teológico, o espírito humano ainda está muito mais voltado para crenças do que propriamente para o uso da 

ciência como forma de construção do conhecimento.  A fase teológica, então, está relacionada com uma 

tentativa de explicação do mundo a partir da imaginação, apelando comumente para deuses e entes 

sobrenaturais a fim de explicar a realidade. 

A fase metafísica, exemplificada pelo período histórico do Renascimento, está relacionada com uma 

explicação da realidade não em termos imaginativos, como na fase teológica, mas em termos naturais.  No 

lugar da imaginação, surge a argumentação metafísica, que questiona as explicações que se baseiam em 

entes sobrenaturais.  Já o estado positivo, é marcado pela observação como forma de entendimento da 

realidade, o que ocorre através da experimentação própria do método científico 

 

Marx e a filosofia de caráter revolucionário 

  Diferente da grande maioria dos filósofos que o precederam, Marx não acreditava que o principal 

objetivo da filosofia era explicar a realidade, mas sim transformá-la. Por isso seu pensamento é chamado de 

que o objetivo supremo da autêntica filosofia é fornecer os conhecimentos necessários para a realização da 

revolução social. 

 

importa, porém, é transformá-  

 

Materialismo histórico  

Tese central de toda a filosofia marxista, o materialismo histórico consiste na afirmação de que todos 

os elementos da vida de uma sociedade se reduzem, em última análise, às suas condições materiais. Em 

outras palavras, para Marx, toda sociedade humana se explica, no fim das contas, por sua estrutura 

econômica, pelo modo como é organizado seu sistema produtivo. Assim, todos os fenômenos sociais de 

uma dada civilização, como a arte, a política, a religião, a cultura, a medicina, o direito, o vestuário, etc., 

seriam tão somente reflexos, diretos ou indiretos, do modo de produção vigente em tal sociedade. Sendo o 

trabalho a atividade mais fundamental do homem, já que ligada à sua própria sobrevivência, também a 

economia, que é a organização do trabalho em sociedade, seria a atividade mais básica do corpo social. Não 

à toa, Marx é tachado como um pensador economicista 
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pode resumir-se assim: na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações 

necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada 

fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma 

a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e 

à qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material 

condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 

determ

a Crítica da Economia Política) 

 

Luta de classes 

Convencido de que o elemento central para a explicação da sociedade é a economia, Marx se dispôs 

a passar um bom tempo estudando sistemas econômicos. Sua conclusão foi de que, ao longo da história, o 

trabalho e os frutos do trabalho nunca foram divididos de modo igualitário. Em outras palavras, desde a pré-

história, todas as sociedades humanas sempre se estruturaram em termos de grupos econômicos diversos, 

de classes sociais distintas. Assim, aos membros das classes superiores sempre coube o bônus; às classes 

inferiores, o ônus; aos primeiros, o domínio; aos segundos, o serviço; a uns, o poder; a outros, a submissão. 

 

e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, o opressor 

e o oprimido permaneceram em constante oposição um ao outro, levada a efeito numa guerra ininterrupta, 

ora disfarçada, ora aberta, que terminou, cada vez, ou pela reconstituição revolucionária de toda a sociedade 

ou pela destruição das classes em conflito. Desde as épocas mais remotas da história, encontramos, em 

praticamente toda parte, uma complexa divisão da sociedade em classes diferentes, uma gradação múltipla 

das condições sociais. Na Roma Antiga, temos os patrícios, os guerreiros, os plebeus, os escravos; na Idade 

Média, os senhores, os vassalos, os mestres, os companheiros, os aprendizes, os servos; e, em quase todas 

essas classes, outras camadas subordinadas. A sociedade moderna burguesa, surgida das ruínas da sociedade 

feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Apenas estabeleceu novas classes, novas condições de 

opressão, novas formas de luta em lugar das velhas. No entanto, a nossa época, a época da burguesia, possui 

uma característica: simplificou os antagonismos de classes. A sociedade global divide-se cada vez mais em 

dois campos hostis, em duas grandes classes que se defrontam  

Partido Comunista). 

 

 Como se sabe, para Marx, o elemento que propicia as transformações sociais, o motor da história é 

a luta de classes. No sistema econômico em que vivemos, no chamado capitalismo, tal luta se dá entre duas 

classes sociais opostas: a burguesia e o proletariado. De modo simples, podemos dizer que a grande 

diferença entre essas duas classes sociais é que, enquanto a burguesia possui os meios de produção (ou seja, 

todos os elementos não-humanos que são necessários para a produção, tais como o espaço físico, o 

fornecimento de energia elétrica, os materiais de trabalho, etc.), por sua vez, o proletariado possui 

unicamente sua força de trabalho, isto é, sua capacidade de exercer atividades produtivas, sejam mentais ou 

físicas. No capitalismo, o que há é uma relação de troca entre essas duas classes. Os trabalhadores, os 

proletários, precisando sobreviver, vendem aos burgueses uma parte da sua força de trabalho, em troca de 

uma quantia em dinheiro, denominada salário. Por seu turno, ao pagar salários, os empresários, os burgueses 

põem suas empresas em funcionamento, de onde obtém rendimentos para si. 

 

Trabalho e Mais-valia 

Do ponto de vista de Marx, o modelo de trabalho assalariado é injusto e promove uma exploração, 

pois, segundo ele, na prática, quem realiza todo o trabalho são os proletários, quem produziu a riqueza foram 

os trabalhadores, mas eles nunca ficam com todo o lucro. Dentre a quantia de riqueza que uma empresa 

lucra, o burguês sempre tira uma quota de dinheiro para si. Esse valor a mais que o burguês toma do lucro é 

chamado por Marx de mais-valia. Do ponto de vista marxista, a mais-valia é sempre um roubo, pois o burguês 

está tomando algo que pertence aos trabalhadores. Vemos assim que as classes sociais no capitalismo são 

interdependentes, uma não vive sem a outra, mas ambas ocupam posições diferentes. Uma é exploradora, 

outra a explorada, uma é opressora e a outra oprimida. 

  

Reificação 

 Explorado e roubado, para Marx, o operário sofre no capitalismo um processo de reificação 

pela lei da oferta e da procura, tal como se ele mesmo fosse um produto qualquer. No mesmo sentido, o 
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proletário vivencia no capitalismo uma experiência que Marx chama de alienação. Tal experiência consiste 

no fato de que o trabalhador perde qualquer identificação com seu próprio trabalho, passando a ver no 

trabalho não a grande atividade de que o homem é capaz e que o torno superior aos animais, mas apenas um 

meio de subsistência, do qual se tira um salário no fim do mês. Como, para Marx, o trabalho é a atividade 

humana mais importante, ao alienar-se do trabalho, o homem acaba por alienar-se de si mesmo. 

 

Alienação 

fazer parte de sua natureza, e por conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho mas negar a si mesmo, ter 

um sentimento de sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas energias mentais e 

físicas mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. O trabalhador, portanto, só se sente à 

vontade em seu tempo de folga, enquanto no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, 

porém imposto, é trabalho forçado. Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para 

satisfazer outras necessidades. Seu caráter alienado é claramente atestado pelo fato, de logo que não haja 

compulsão física ou outra qualquer, ser evitado como uma praga. O trabalho exteriorizado, trabalho em que 

o homem se aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. Por fim, o caráter 

exteriorizado do trabalho para o trabalhador é demonstrado por não ser o trabalho dele mesmo mas trabalho 

econômico-filosóficos) 

 

Socialismo 

O único meio de solução das contradições do capitalismo seria, de acordo com Marx, através de uma 

revolução proletária que, destruindo o sistema econômico vigente, extinguisse com a propriedade privada 

dos meios de produção e fizesse das empresas uma propriedade comum, de onde todos seriam operários, 

mas de onde todos também seriam donos. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. 
nos levar a discutir o conceito de alienação. 

O povo foge da ignorância 

Apesar de viver tão perto dela 

E sonha com melhores tempos idos 

Contemplam essa vida numa cela... 

Espera nova possibilidade 

De ver este mundo se acabar 

A Arca de Noé, o dirigível 

Não voam nem se pode flutuar 

 

Seguindo o pensamento de Karl Marx, veremos que a alienação se dá em uma situação determinada 

que gera toda uma gama de desdobramentos e consequências. Tal situação ocorre na esfera 

a) religiosa, por meio das concepções escatológicas.    

b) cientifica, com a ampliação do conhecimento.    

c) política, por meio da organização partidária.    

d) cultural, com o avanço da cultura de massa.    

e) produtiva, a partir das relações de produção.  

 

2. O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo 

capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e a distribuição 

de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de oportunidades.  

 

 

 

 

 

No que diz respeito a essas correntes, assinale a afirmação verdadeira. 
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a) O socialismo cristão buscava aplicar os ensinamentos de Cristo sobre amor e respeito ao próximo 

aos problemas sociais gerados pela industrialização, mas apesar de vários teóricos importantes o 

defenderem, a Igreja o rejeitou através da Encíclica Rerum Novarum, lançada pelo Papa Leão XIII. 

b) No socialismo utópico, a doutrina defendida por Robert Owen e Charles Fourrier, prevaleciam as 

ideias de transformar a realidade por meio da luta de classes, da superação da mais valia e da 

revolução socialista. 

c) O socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, através do manifesto Comunista 

de 1848, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos, denominada 

materialismo histórico. 

d) O anarquismo do russo Mikhail Bakunin defendia a formação de cooperativas, mas não negava a 

importância e a necessidade do Estado para a eliminação das desigualdades. 

 

3. Texto I 

 

Cidadão 

Tá vendo aquele edifício, moço? 

Ajudei a levantar 

Foi um tempo de aflição 

Eram quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar 

Hoje depois dele pronto 

Olho pra cima e fico tonto 

Mas me vem um cidadão 

E me diz desconfiado 

 

 

Meu domingo tá perdido 

Vou pra casa entristecido 

Dá vontade de beber 

E pra aumentar meu tédio 

Eu nem posso olhar pro prédio 

Que eu ajudei a fazer. 
BARBOSA, L. ln: ZÊ RAMALHO. 20 Super Sucessos.Rio de Janeiro: Sony Music, 1999 (fragmento). 

Texto II 

O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e 

extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. 

Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se 

lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. 
MARX, K. Manuscritos econômicos-filosóficos(Primeiro manuscrito).São Paulo: Boitempo Editorial, 2004 (adaptado). 

 

Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é 

a) baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos 

postos de emprego. 

b) fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da 

produção de bens e serviços. 

c) estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e 

tecnocrata. 

d) instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária. 

e) derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. 

 

4. I. Burgueses e proletários. A história de todas as sociedades até hoje existente é a história das lutas de 

classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e 

companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra 

ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação 

 
(MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 40). 
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Assinale a alternativa CORRETA: para Karl Marx (1818-1883) como se originam as classes sociais? 

a) As classes sociais se originam da divisão entre governantes e governados.    

b) As classes sociais se originam da divisão entre os sexos.    

c) As classes sociais se originam da divisão entre as gerações.    

d) As classes sociais se originam da divisão do trabalho.    

e) As classes sociais se originam da divisão das riquezas.    

 

5. Algumas pessoas conseguem mais do que outras nas sociedades  mais dinheiro, mais prestígio, mais 

poder, mais vida, e tudo aquilo que os homens valorizam. Tais desigualdades criam divisões na 

sociedade  divisões com respeito a idade, sexo, riqueza, poder e outros recursos. Aqueles no topo 

dessas divisões querem manter sua vantagem e seu privilégio; aqueles no nível inferior querem mais e 

devem viver em um estado constante de raiva e frustração [...]. Assim, a desigualdade é uma máquina 

que produz tensão nas sociedades humanas. É a fonte de energia por trás dos movimentos sociais, 

protestos, tumultos e revoluções. As sociedades podem, por um período de tempo, abafar essas forças 

separatistas, mas, se as severas desigualdades persistem, a tensão e o conflito pontuarão e, às vezes, 

dominarão a vida social.  
TURNER, Jonathan H. Sociologia: Conceitos e aplicações. São Paulo: Pearson, 2000. p. 111.  (Adaptado). 

 

A observação da figura e a leitura do texto permitem inferir:  

a) no plano social, a igualdade humana está explícita em dois setores bem definidos: na Justiça, 

segundo a qual todos são iguais perante a lei, e na educação, em que todos devem ter 

oportunidades iguais; essas práticas são vivenciadas pela sociedade brasileira.  

b) segundo Karl Marx, aqueles que possuem ou controlam os meios de produção têm poder, sendo 

capazes de manipular os símbolos culturais através da criação de ideologias que justifiquem seu 

poder e seus privilégios.  

c) a estratificação de classes existe quando renda, poder e prestígio são dados igualmente aos 

membros de uma sociedade, gerando, portanto, grupos culturais, comportamentais e 

organizacionais semelhantes.  

d) a estratificação, na visão de Karl Marx, mostra que a luta de classes não se polariza entre o ter e o 

não ter e envolve mais do que a ordem econômica.  

 

6. Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é preciso considerar 

as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia 

adquire um caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza o 

que deveria ser explicado como resultado da ação histórico-social dos homens, e universaliza os 

interesses de uma classe como interesse de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se 

que  

a) a sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias da 

realidade conforme os interesses da classe dominante.  

b) ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia ele a considera um elemento fundamental no 

processo de emancipação da classe trabalhadora.  

c) a superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um produto do esforço individual 

principalmente dos indivíduos da classe dominante.  

d)  

mascarando as reais condições do trabalho alienado no modo de produção capitalista. 

 

7. Dentre os principais autores articuladores da Sociologia na sua fase inicial de desenvolvimento, é 

CORRETO citar os nomes de  
a) Marx e Foucault. 

b) Comte e Durkheim. 

c) Descartes e Marx.  

d) Aristóteles e Comte. 

e) Durkheim e Chartier. 
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8. A sociologia surge em um período em que o fazer científico encontrava-se influenciado por algumas 

teses desenvolvidas durante o século XIX. Herbert Spencer, Charles Darwin e Auguste Comte, por 

exemplo, tiveram grande importância para o pensamento sociológico. O primeiro, por aplicar às 

ciências humanas o evolucionismo, mesmo antes das teses revolucionárias sobre a seleção das 

dos muitos intelectuais do período. 
 

Sobre as ideias de evolução e progresso e seu impacto no pensamento sociológico, podemos afirmar 

que: 

a) A ideia de progresso, apesar de ter grande influência na área das ciências naturais, não teve 

impacto decisivo na constituição da sociologia. 

b) A ideia de evolução foi uma das palavras de ordem do período, mas a sociologia rejeitou a sua 

adoção, assim como qualquer comparação entre seus efeitos no reino natural e no mundo social. 

c) A explicação sociológica procurou, desde o seu início, afastar-se de qualquer forma de 

determinismos, fossem biológicos ou geográficos, pois se contrapunha fortemente às explicações 

de cunho evolucionista. 

d) Em sua busca por constituir-se como disciplina, a sociologia passou pela valorização e 

incorporação dos métodos das ciências da natureza, utilizando metáforas organicistas, assim como 

conferindo ênfase à noção de função. 

9. Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista, 

embora cheguem a conclusões bem diferentes: para o positivismo de Comte, os conflitos entre 

trabalhadores e empresários são fenômenos secundários, deficiências, cuja correção é relativamente 

fácil, enquanto, para Karl Marx, os conflitos entre proletários e burgueses são o fato mais importante 

das sociedades modernas. A respeito das concepções teóricas desses autores, é CORRETO afirmar: 
a) Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada 

indivíduo um lugar proporcional à sua capacidade, realizando-se assim a justiça social. 

b) Comte considera que a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade 

principal das coletividades passa a ser a luta de classes que leva necessariamente à resolução de 

todos os conflitos. 

c) Marx acredita que a história humana é feita de consensos e implica, por um lado, o antagonismo 

entre opressores e oprimidos; por outro lado, tende a uma polarização em dois blocos: burgueses 

e proletários. 

d) Para Karl Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta-se no fato de que o crescimento 

dos meios de produção se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores embora 

não elimine as desigualdades sociais. 

e) Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx concordam que a sociedade capitalista industrial expressa 

a predominância de um tipo de solidariedade, que classificam como orgânica, cujas características 

se refletirão diretamente em suas instituições. 

10. Sobre o positivismo, corrente teórica pioneira na sistematização do pensamento sociológico, assinale 

o que for correto. 
(01) Apesar de reconhecer as diferenças entre fenômenos do mundo físico e do mundo social, o 

positivismo busca no método das ciências da natureza a orientação básica para legitimar a 

sociologia. 

(02) O positivismo enfatiza a coesão e a harmonia entre os indivíduos como solução de conflitos, para 

alcançar o progresso social. 

(04) O positivismo endereça uma contundente crítica à sociedade europeia do século XIX, sobretudo 

em razão das desigualdades sociais oriundas da consolidação do capitalismo. 

(08) O positivismo utiliza recorrentemente a metáfora organicista para se referir à sociedade como um 

todo constituído de partes integradas e coesas, funcionando harmonicamente, segundo uma 

lógica física ou mecânica. 

(16) O positivismo defende uma concepção evolucionista da história social, segundo a qual o estágio 

mais avançado seria dominado pela razão técnico-científica. 

SOMA: (    ) 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios 

 

1. e 

A alienação se dá na exclusão do trabalhar do processo produtivo.Ele não decide o que produzir, não 

conhece todo processo e muitas vezes nem pode consumir o que produz. o trabalhar oferece apenas sua 

força de trabalho, sendo assim reificado pelo sistema. 

 

2. c 

Marx pretendia interpretar a história do homem à luz do materialismo histórico ou seja, tratando a 

economia como base da história de qualquer sociedade. 

 

3. e 

Como o trabalhador é alienado do processo produtivo, o aumento de riquezas produzidas não diminu a 

desigualdade social, o contrário, a produção de riqueza é fruto da exploração do trabalhador. Quanto 

maior for a riqueza, maior será a exploração. 

 

4. d 

A divisão social é oriunda da divisão do trabalho. Há duas classes: burguesia (donos dos meios de 

produção) e proletariado (trabalhadores que vendem sua força de trabalho) 

 

5. b 

Marx acredita que a desigualdade social é fruto da posse desigual dos meios de produção. Sendo assim, 

os donos dos meios de produção são capazes de manipular os símbolos culturais por meio da ideologia. 

 

6. d 

Ideologia é o mascaramento da realidade. O homem pensa que está vendo a realidade tal como ela é, 

mas na verdade está sendo enganado pela teia ideológica da classe dominante. A frase " o trabalho 

dignifica o homem" dá ao proletário a falsa sensação de que o trabalho é uma coisa boa, quando na 

verdade ele é explorado e alienado 

 

7. b  

O autor fundante da sociologia como ciência, apresentando método e pressupostos próprios para o 

estudo científico da sociedade, é Durkheim. Por sua vez, suas ideias e maneiras de enxergar a análise 

social derivam dos estudos de Auguste Comte e de sua filosofia positiva. São, portanto, esses dois autores 

considerados primordiais no primeiro momento do estudo sociológico. 

 

8. d 

 A sociologia surge justamente na busca de soluções para conciliar o 

progresso humano (com sua consequente diferenciação) e sua efetiva harmonia social, junção defendida 

inclusive pelo positivismo;  

 largamente adotadas nos primórdios da 

sociologia como meios de explicação de vários fenômenos sociais; 

especialmente o biológico e o geográfico. As ideias de meio, momento histórico e antecedentes 

biológicos do individuo eram elementos definidores das ações destes para os primeiros sociólogos. 

 

9. a 

A alternativa A está correta. Segundo o pensamento positivista, cada indivíduo tem um papel na 

sociedade e deve aceitá-lo para o bem comum. A alternativa B está incorreta, pois mistura conceitos 

positivistas e marxistas. Para Comte, o pensamento científico levaria à harmonia e não ao conflito de 
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classes. A alternativa C está incorreta porque é contraditória (se a história humana é feita de "consensos", 

porque há antagonismo e polarização?). Além disso, atribui a Comte pressupostos teóricos de Marx. A 

afirmativa D está incorreta porque não há elevação do nível de vida dos trabalhadores no raciocínio 

marxista. Eles sempre seriam explorados pelos capitalistas o máximo possível. Por fim, a alternativa E está 

incorreta porque Marx não acreditava em uma sociedade capitalista orgânica (na qual as partes se 

completam em harmonia), mas sim em uma sociedade baseada no conflito dialético dos meios de 

produção (desse conflito resultaria uma solução, que daria início a um novo conflito, sempre por motivos 

econômico-produtivos). 

 

10. 01 + 02 + 08 + 16 = 27 

01 e 02. Corretas. O positivismo busca no método utilizado nas ciências da natureza referências para 

aplicar nas ciências sociais e enfatiza a coesão e a harmonia, para isso propondo até mesmo uma sábia 

resignação frente às insatisfações da vida social, para manter a ordem e o progresso.  

 

04. Incorreta. O positivismo não fazia a crítica da sociedade europeia do século XIX, sendo na verdade 

um esteio filosófico para ela e procurando alternativas para os seus problemas.  

   

08. Correta. Baseado nos elementos que pega de empréstimo das ciências naturais, o positivismo se 

valeu muito da ideia de organismo para explicar a vida social e suas partes.  

   

16. Correta. No positivismo há um predomínio de um ideal de evolução, como era comum ao pensamento 

do século XIX. 
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A Expansão Marítima 
23 

jul 

 

 

RESUMO   
 

 

Motivações 
 

Com o monopólio italiano (mais precisamente de Gênova e Veneza) sobre o comércio mediterrâneo 

com o oriente, o principal produto eram as especiarias como a canela e a pimenta que vinham da Índia e os 

artigos de luxo como a seda chinesa. Sendo que a rota mais curta para o oriente era o mediterrâneo os 

Genoveses e Venezianos estes controlavam os preços dos produtos vendidos nas feiras da Europa. 

Outro motivo era a escassez dos metais preciosos nas minas europeias, isso além de ser um motivo 

para que os europeus se lançassem ao mar incentivou o mercantilismo, pois como não havia ouro e prata em 

abundância o comércio vendendo especiarias era um meio das coroas arrecadarem ouro para seus cofres. 

A Igreja tem o seu papel nas motivações, o clero perdeu muitos fiéis (principalmente os ricos) para o 

protestantismo, esta visando recuperar os fiéis incentivou as aventuras para o além-mar, tanto que o Concilio 

de Trento havia criado a Companhia de Jesus onde os missionários (chamados de Jesuítas) iriam para as 

novas terras catequizar os nativos. Essa companhia foi muito atuante no Brasil, um dos mais famosos 

missionários era o Padre Anchieta. 

 

Pioneirismo Português 
 

Principalmente pela sua geografia e localização, Portugal foi uma das primeiras nações a se lançarem 

ao atlântico, sua costa favorável e a posição na ponta da península ibérica Portugal era o país mais a oeste da 

Europa continental. Houve um grande interesse da burguesia comercial em boa parte formada por cristãos 

novos (judeus convertidos ao cristianismo), que era forte e influente no reino, para que se conseguissem 

novos produtos e rotas para sua atividade.  

Assim os burgueses e a coroa patrocinaram as empreitadas marítimas construiu-se a Escola de Sagres, 

que era uma escola de navegação para os portugueses formarem novos navegantes e aprimorarem as 

técnicas de navegação. Vale ressaltar que a criação da escola nos moldes acadêmicos é controversa, muitos 

historiadores defendem que os navegadores apenas encontravam-se em determinado lugar para trocar 

informações. 

Outros fatores que valem ser citados é a grande tradição pesqueira do país o que confere certa 

experiência na navegação, outro fator é a grande influência deixada pela invasão árabe que dominou durante 

anos a península ibérica já que estes eram exímios navegadores. Podemos ainda 

pioneirismo, sua controvérsia se constrói em não ter nenhum motivo concreto para esse espírito sendo que 

em qualquer povo com tecnologia semelhante poderia surgir este espírito, sem contar que todos os povos 

que se lançaram ao mar podem ser considerados aventureiros. 

 

Consequências 
 

Podemos apontar como principal consequência da expansão marítima certa unificação dos mercados, 

isso não foi uma consequência imediata, foi sendo construída ao longo dos séculos sendo que essa unificação 

se torna consolidada somente no fim do século XX com a globalização, mas com certeza seu começo foi 

durante o século XV e XVI.  

Outra consequência que perdurou até o século XX foi a hegemonia europeia sobre o mundo, antes 

das navegações os maiores impérios do mundo se localizavam na África e Ásia. Porém com as grandes 

navegações os países europeus tomaram a frente na hegemonia mundial, pois estes dominaram a América e 

a África tendo mais terras para gerar renda das mais variadas maneiras, essa hegemonia somente veio terminar 

com o fim da guerra fria, onde começa a hegemonia estadunidense. 

Essa dominação teve o sistema colonial por base, onde as colônias somente poderiam comerciar com 

as suas metrópoles (países dominantes), gerando mais riquezas para o continente europeu e impedindo por 
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muito tempo sua independência. É infeliz ter que citar aqui a escravidão como consequência dessa expansão 

marítima.  

A escravidão e os outros tipos de trabalho compulsório foram uma das maiores vergonhas da 

humanidade, destruindo a vida de milhões e deixando marcas na sociedade até hoje. É importante lembrar 

que havia escravidão no mundo antigo europeu, africano e asiático, porém nunca antes em uma escala tão 

grande e com um comércio que abrangia todos os países do atlântico (no caso dos negros), podemos dizer 

que as descriminações raciais e a desvalorização dos trabalhos manuais no Brasil são consequência diretas 

dos anos escravistas. 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Dispostos a participar do lucrativo comércio de especiarias, realizado pelos portos do levante 

mediterrâneo e controlado pelos venezianos, os portugueses buscaram um caminho alternativo. Em 

1498, Vasco da Gama conseguiu chegar à Índia: 

a) através dos portos do poente mediterrâneo. 

b) utilizando as antigas rotas terrestres do Meio Oriente. 

c) utilizando o canal do Panamá. 

d) através do Estreito de Magalhães. 

e) circunavegando a África. 

 

2. A propósito da expansão marítima comercial europeia dos séculos XV e XVI pode-se afirmar que : 

a) a igreja católica foi contrária à expansão e não participou da colonização das novas terras. 

b) os altos custos das navegações empobreceram a burguesia mercantil dos países ibéricos. 

c) a centralização política fortaleceu-se com o descobrimento das novas terras. 

d) os europeus pretendiam absorver os princípios religiosos dos povos americanos. 

e) os descobrimentos intensificaram o comércio de especiarias no mar Mediterrâneo 

 

3. No extremo leste da Indonésia, na parte oriental de uma ilha, situa-se um dos membros da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Timor Leste, cuja autonomia só recentemente foi 

assegurada, graças à importante presença de forças da ONU. 
 

A existência de um país de língua portuguesa nessa região deve-se 

a) à Companhia de Jesus, que disseminou o catolicismo na região e contribuiu para que seu povo 

adotasse o idioma de Camões. 

b) ao imperialismo neocolonialista do final do século XIX, que levou essa região do globo a ser 

partilhada pelos países europeus. 

c) à ação humanitária dos portugueses, que intervieram na região para impedir que sua população 

cristã fosse subjugada pela maioria budista. 

d) aos conflitos originados da Guerra Fria, quando os EUA apoiaram a presença portuguesa na 

região para defender os interesses ocidentais. 

e) à expansão comercial e marítima dos séculos XV e XVI, que levaram as naus portuguesas a essa 

região, então, incorporada ao império de Lisboa. 

 

4.  Portugal e Espanha procuram situar estas costas e ilhas da maneira 

mais conveniente aos seus propósitos. Os espanhóis situam-nas mais para o Oriente, de forma a 

parecer que pertencem ao Imperador (Carlos V); os portugueses, por sua vez, situam-nas mais para o 

Ocidente, pois deste modo  
Carta de Robert Thorne, comerciante inglês, ao rei Henrique VIII, em 1527. 
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O texto remete diretamente 

a) à competição entre os países europeus retardatários na corrida pelos descobrimentos. 

b) aos esforços dos cartógrafos para mapear com precisão as novas descobertas. 

c) ao duplo papel da marinha da Inglaterra, ao mesmo tempo mercantil e corsária. 

d) às disputas entre países europeus, decorrentes do Tratado de Tordesilhas. 

e) à aliança das duas Coroas ibéricas na exploração marítima 

 

5. Referindo-se à expansão marítima dos séculos XV e XVI, o poeta português Fernando Pessoa escreveu, 

 

 

Ensinam estas Quinas, que aqui vês,  

Que o mar com fim será grego ou romano: 

O mar  
(Fernando Pessoa, Mensagem  poemas esotéricos. Madri: ALLCA XX, 1997, p. 49.) 

 

Nestes versos identificamos uma comparação entre dois processos históricos. É válido afirmar que o 

poema compara: 

a) o sistema de colonização da Idade Moderna aos sistemas de colonização da Antiguidade Clássica: 

a navegação oceânica tornou possível aos portugueses o tráfico de escravos para suas colônias, 

enquanto gregos e romanos utilizavam servos presos à terra.  

b) o alcance da expansão marítima portuguesa da Idade Moderna aos processos de colonização da 

Antiguidade Clássica: enquanto o domínio grego e romano se limitava ao mar Mediterrâneo, o 

domínio português expandiu-se pelos oceanos Atlântico e Índico. 

c) a localização geográfica das possessões coloniais dos impérios antigos e modernos: as cidades-

estados gregas e depois o Império Romano se limitaram a expandir seus domínios pela Europa, 

ao passo que Portugal fundou colônias na costa do norte da África. 

d) a duração dos impérios antigos e modernos: enquanto o domínio de gregos e romanos sobre os 

mares teve um fim com as guerras do Peloponeso e Púnicas, respectivamente, Portugal figurou 

como a maior potência marítima até a independência de suas colônias. 

 

6. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494 e confirmado nos seus termos pelo Papa 

Júlio II em 1506, representou para o século XVI um marco importante nas dinâmicas europeias de 

expansão marítima. O tratado visava: 

a) demarcar os direitos de exploração dos países ibéricos, tendo como elemento propulsor o 

desenvolvimento da expansão comercial marítima. 

b) estimular a consolidação do reino português, por meio da exploração das especiarias africanas e 

da formação do exército nacional. 

c) impor a reserva de mercado metropolitano espanhol, por meio da criação de um sistema de 

monopólio que atingia todas as riquezas coloniais. 

d) reconhecer a transferência do eixo do comércio mundial do Mediterrâneo para o Atlântico, depois 

das expedições de Vasco da Gama às Índias. 

e) reconhecer a hegemonia anglo-francesa sobre a exploração colonial, após a destruição da 

Invencível Armada de Filipe II, da Espanha. 

 

7. Dentre os fatores que geraram a expansão marítima, nos séculos XV e XVI, destacamos a(o):  

a) transformação da sociedade estamental patriarcal em uma sociedade de castas.  

b) necessidade de rompimento do monopólio comercial das cidades italianas.  

c) progressivo esgotamento dos campos europeus produtores de cereais.  

d) abandono do comércio com o oriente, em benefício das rotas da Europa do Norte.  

e) fortalecimento da nobreza agrária com sua aliança à burguesia 
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8. Em 1994 comemoraram-se os 500 anos da assinatura do Tratado de Tordesilhas, assinado pelos 

soberanos de Espanha e Portugal. Sobre o Tratado de Tordesilhas é correto afirmar que:  

a) assegurou o monopólio português sobre as duas margens do Atlântico sul, na medida em que 

- 

posse seis anos depois.  

b) foi assinado sob protestos generalizados dos reinos europeus, particularmente do Império 

Germânico, que propôs a intervenção da Igreja Luterana.  

c) teve o propósito de pacificar as relações entre Espanha e Portugal, já que a primeira insistia em 

participar da rota africana - - para as Índias.  

d) seria modificado no século seguinte quando, a partir da União ibérica (1580-1640), o território 

brasileiro ganharia os contornos que tem atualmente. 

e) alargou a representação do mundo conhecido para o que será o continente americano, embora 

fosse conservada pelos europeus a concepção de uma Terra plana, delimitada a Oeste pelo novo 

continente. 

 

9. Acerca das pretensões iniciais da exploração e conquista do Brasil, assinale a alternativa correta.  

a) Interesses antropológicos levaram os portugueses a fazer contato com outros povos, entre eles 

os índios do Brasil.  

b) O rei dom Manuel tinha-se proposto chegar às Índias navegando para o ocidente, antecipando-

se, assim, a Cristovão Colombo.  

c) O interesse científico de descobrir e classificar novas espécies motivou cientistas portugueses 

para lançarem-se à aventura marítima.  

d) Os conquistadores estavam interessados em encontrar terras férteis para desenvolver a cultura 

do trigo e, assim, dar solução às crises agrícolas que sofriam em Portugal.  

e) Os portugueses estavam interessados nas riquezas que as novas terras descobertas podiam 

conter, além de garantir a segurança da rota para as Índias. 

 

10. e de um reino, é ter 

em si uma contínua e grande quantidade de moeda, e abundância de ouro e prata, que são em essência 

todas as riquezas temporais desta vida, ou todas vêm resultar nelas... E o que destrói esta abundância 

e causa pobreza é a sua saída, qu  
(Tomás de Mercado, séc. XVI. Apud Vilar, Pierre. Desenvolvimento econômico e análise histórica. Lisboa, Editorial Presença, 

1982).  

 

O documento explicita a seguinte prática econômica mercantilista:  

a) monopólio comercial;  

b) livre comércio;  

c) industrialismo;  

d) pacto colonial;  

e) metalismo. 
 

11. "Quem quer passar além do Bojador,  

Tem que passar além da dor.  

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 
"Fernando Pessoa, "Mar Português" in Obra poética. Ria de Janeiro, Editora José Aguilar, 1960, p 19  

 

O trecho de Fernando Pessoa fala da expansão marítima portuguesa. Para entendê-lo, devemos saber 

que:  

a) "Bojador" é o ponto ao extremo sul da África e que atravessá-lo significava encontrar o caminho 

para o Oriente.  

b) a "dor" representa as doenças, desconhecidas dos europeus, mas existentes nas terras a serem 

conquistadas pelas expedições.  

c) o "abismo" refere-se à crença, então generalizada. de que a Terra era plana e que, num 

determinado ponto, acabaria, fazendo caírem os navios.  

d) menção a "Deus" indica a suposição, à época, e que o Criador era contrário ao desbravamento 

dos mares e que puniria os navegadores. 

e) o "mar" citado é o Oceano Índico, onde estão localizadas as Índias, objetivo principal dos 

navegadores  
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12. Em função dos seus efeitos na economia e na produção, um dos assuntos mais debatidos nos últimos 

anos é a globalização decorrente do processo de evolução do sistema capitalista, sendo correto 

afirmar que ela teve seu início:  

a) no período das Grandes Navegações, quando os europeus fizeram longas viagens pelos oceanos 

motivados pela expansão do comércio europeu, pondo fim ao isolamento em que viviam 

determinados povos em relação ao restante do mundo.  

b) com a Revolução Industrial, a partir da qual as nações foram se unindo e passaram a depender 

uma das outras, iniciando-se as grandes importações e exportações que hoje caracterizam o 

comércio exterior e propiciam o fim das fronteiras políticas dos países.  

c) no pós 2ª Guerra Mundial, com a implantação da disputa entre o capitalismo e o socialismo que 

acirrou a corrida por mercados, intensificando as trocas comerciais através da implantação da 

livre circulação de mercadorias entre todos os países europeus.  

d) no decorrer da Guerra Fria, graças ao progresso dos transportes e dos meios de comunicação, 

ocasionando a modernização das trocas comerciais marcada pela mundialização da livre 

circulação de mercadorias entre os países.  

e) no pós-Guerra Fria, visto que o fim do socialismo propiciou a integração de países em blocos 

econômicos que, ao se unificarem, intensificaram as relações comerciais que levaram à quebra 

das barreiras alfandegárias. 

 

13. Na expansão marítmo-comercial moderna, o pioneirismo português pode ser explicado como 

resultado de diversos fatores. Entre eles pode-se destacar os seguintes:  

a) Localização geográfica e estabelecimento de relações comerciais via Mediterrâneo com o Oriente.  

b) Descoberta das rotas mediterânicas para o Oriente e concorrência com as cidades italianas.  

c) Centralização política e intervenção real em favor da navegação pelo Atlântico.  

d) Avanço das artes cartográficas e reivindicações de reformas liberais.  

e) Cobiça da burguesia mercantil e liberalismo da Coroa. 

 

14. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, é considerada como um dos documentos fundadores 

da Terra Brasilis e reflete, em seu texto, valores gerais da cultura renascentista, dentre os quais destaca-

se:   

a) a visão do índio como pertencente ao universo não religioso, tendo em conta  sua antropofagia;  

b) a informação sobre os preconceitos desenvolvidos pelo renascimento no que tange à 

impossibilidade de se formar nos trópicos uma civilização católica e moderna;   

c) a identificação do Novo Mundo como uma área de insucesso devido à elevada temperatura que 

nada deixaria produzir;  

d) a observação da natureza e do homem do Novo Mundo como resultado da experiência da nova 

visão de homem, característica do século XV;  

e) a consideração da natureza e do homem como inferiores ao que foi projetado por Deus na 

Gênese. 

 

15. Mar Português  

 

Ó mar salgado, quanto do teu sal  

São lágrimas de Portugal!  

Por te cruzarmos, quantas mães choraram,  

Quantos filhos em vão rezaram!  

Quantas noivas ficaram por casar  

Para que fosses nosso, ó mar!  

Valeu a pena?  

Tudo vale a pena  

Se a alma não é pequena.  

Quem quer passar além do Bojador  

Tem que passar além da dor.  

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,  

Mas nele é que espelhou o céu.  
Fernando Pessoa in, Fernando Pessoa: Antologia poética / organizador Álvaro Cardoso Gomes. Sl: Moderna, 1994. Col. 

Travessias.  
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No poema acima citado, Fernando Pessoa refere-se à expansão do Império Português, no início da Era 

Moderna. Se os resultados finais mais conhecidos dessas "Navegações Ultramarinas" foram a abertura 

de novas rotas comerciais em direção à Índia; a conquista de novas terras e a difusão da cultura 

europeia, outros elementos também compõem o panorama daquele contexto, como:  

a) os relatos de viajantes medievais; a reconquista árabe em Portugal; o anseio de crescimento 

mercantil.  

b) a ânsia de expandir o cristianismo; a demanda de especiarias; a aliança com as cidades italianas.  

c) a busca do enriquecimento rápido; o mito do abismo do mar; a desmonetarização da economia.  

d) o desenvolvimento da matemática; a busca do ouro para as cruzadas; a descentralização 

monárquica.  

e) o avanço das técnicas de navegação; a busca do mítico paraíso terrestre; a percepção do 

universo, segundo uma ordem racional. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

Os ibéricos em especial os portugueses foram pioneiros das grandes navegações, a primeira conquista 

portuguesa foi Ceuta no norte do Marrocos em 1415 a partir daí o império português não parou de crescer, 

sendo o Brasil uma de suas principais conquistas, a colônia era a mais valiosa do império sendo a colônia com 

o maior rendimento, mesmo com sua decadência durante o século XIX - principalmente depois da perda do 

Brasil  a influência portuguesa no mundo foi profunda devido a extensão de seu império e a presença de 

portugueses em praticamente todos os continentes. 

 

a) Explique o pioneirismo português nas grandes navegações. 

b) Comente o papel da burguesia nas grandes navegações.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

as rotas monopolizadas pelos comerciantes italianos pelo mediterrâneo fizeram os países procurarem 

novas rotas até a Índia. 

 

2. c 

as novas terras descobertas renderam muitos lucros para as coroas aumentando o seu poder. 

 

3. e 

o pioneirismo português levou os lusos para lugares bem distantes da metrópole. 

 

4. d 

o Tratado de Tordesilhas assinado por Espanha e Portugal era frequentemente disputado e desrespeitado 

de todos os lados. 

 

5. b 

o poeta compara as extensões das colonizações da antiguidade e modernidade, fazendo menção as 

conquistas greco-romanas no mediterrâneo. 

 

6. a 

o Tratado de Tordesilhas foi ratificado pela igreja e pretendia dividir o mundo entre as duas potências 

marítimas. 

 

7. b 

o monopólio das cidades italianas acaba com os lucros dos comerciantes de outras regiões da Europa. 

 

8. b 

a assinatura do tratado extremamente mal aceita nos impérios concorrentes em virtude da disputa pela 

hegemonia. 

 

9. e 

o monopólio das rotas do mediterrâneo pelos italianos impulsionou os portugueses á achar novas fontes 

de riqueza e novas rotas até as Índias. 

 

10. e 

o metalismo defendia a acumulação de minérios preciosos pelos reinos europeus. 

 

11. c 

apesar de conhecido o fato da terra ser circula diversos navegantes acreditavam que a terra era plana. 

 

12. a 

como o texto diz o capitalismo influenciou a integração dos mercados e do mundo, sendo o que o 

primeiro contato com os povos americanos feito nas grandes navegações. 

 

 

 

13. c 

o absolutismo ajudou na medida em que o rei poderia fazer sua vontade e como o seu poder era 

legitimado ele pode intervir a favor das navegações. 
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14. d 

o pensamento humanista foi influenciador em colocar o protagonismo do homem na carta de Pero Vaz. 

 

15. e 

depois do renascimento, a ordem racional tomara conta mesmo nos assuntos antes explicado pela 

religião. 

 

Questão Contexto 
 

a) O pioneirismo português pode ser explicado de diversas maneiras, podemos citar a sua posição 

geográfica no extremo oeste da Europa, a sua atividade pesqueira, a influência árabe e seu controverso 

espírito aventureiro. 

b) A burguesia financiou grande parte das viagens ao continente americano e á Ásia a fim de conseguir 

novas rotas para os gêneros não encontrados na Europa para comercia-los nos no velho continente, na 

verdade a burguesia alcançou sua hegemonia as custas do comércio colonial. 
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His. 
 

Professor: Renato Pellizzari 

Monitor: Octavio Correa 
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América Colonial 
23 

jul 

 

 

RESUMO. 
 

 

 

Colonização Portuguesa 

 

A economia da América portuguesa é bem diversificada, no entanto começa com uma economia baseada no 

extrativismo, com o principal produto sendo o pau brasil que era recolhido pelos indígenas e estocado em 

feitorias ao longo da costa, com o aumento da ocupação portuguesa depois da metade do século XVI 

diversificam-se as atividades, com destaque para o açúcar em São Paulo e Pernambuco, mas com diversas 

outras atividades em menor escala, como o tabaco (que era trocado por escravos na África) e o algodão, 

principalmente depois das invasões holandesas e do declínio do ouro em Minas Gerais essas culturas 

acabaram ganhando destaque. A mão de obra era primordialmente escrava, primeiro com os indígenas e 

depois com os negros em razão do grande comércio intercontinental, com pequenas exceções como no 

início das minerações em Minas Gerais no século XVII e na pecuária do Sertão no mesmo século, no entanto 

todas as atividades tinham a presença escrava em certa medida. 

A administração colonial foi inicialmente comandada por particulares de confiança do reino, assim as 

engenho. Estes eram como reis em seus territórios, e reproduziam de certo modo a lógica do feudalismo 

dentro de seu território, apesar de vários nem se quer virem ao Brasil. Este modelo fracassa devido à enorme 

descentralização do poder e dificuldades do novo território, é instalado então um Governo Geral em Salvador 

em 1549 o sistema incentivou as catequeses indígenas, resolveu boa parte dos conflitos entre brancos e 

indígenas além de incentivar o uso de escravos negros por causa do mercado internacional. Em 1621 o Brasil 

é dividido entre Estado do Brasil e Estado do Maranhão (posteriormente Maranhão e Grão Para), porém se 

reunifica com Marquês de Pombal se tornando um Vice Reino de Portugal, o que lhe conferia mais autonomia 

mas ainda sim com o controle extremo da metrópole, a capital ainda é mudada de Salvador para o Rio de 

Janeiro ficando mais perto das minas de ouro de Minas Gerais e dos interesses portugueses na bacia do prata. 

A sociedade colonial portuguesa tem configurações variadas de acordo com a região e com o tempo, assim 

temos um Brasil com muitas influências indígenas no sul (principalmente São Paulo) onde inclusive a língua 

falada era a geral indígena, o Nheengatu, tendo sido inclusive utilizada por brancos, como os bandeirantes. 

Já no nordeste temos uma maior presença portuguesa devido a prosperidade do açúcar e proximidade com 

o velho continente, depois do século XVIII a presença de portugueses e da coroa se intensifica devido ao 

ouro e a integração comercial dos mercados dentro da colônia para suprir a zona aurífera, assim, temos uma 

maior miscigenação cultural que viria a formar uma cultura pretensamente europeia nos níveis mais altos da 

sociedade mas com efetiva incorporação e sincretismo dos modos e costumes negros, indígenas e brancos 

como no caso da incorporação da mandioca (influência indígena) na alimentação de todos, houve ainda o 

surgimento de religiões que misturam culturas de todas as vertentes como a umbanda e a jurema, outro fator 

é a língua portuguesa falada no Brasil que também é fruto das misturas culturais, contando com palavras 

indígenas (como açaí, arapuca e carioca) e negras (como banguela, cachaça e cafundó) com a língua 

portuguesa. 

Colonização Francesa 

A economia das colônias francesas seguia as demais empreitadas coloniais, com a principal atividade 

econômica centrada nas exportações de gêneros tropicais, como o rum, café, frutas, açúcar, tabaco entre 

outros, podemos destacar nesse cenário a Guiana Francesa, centrada no Norte da América do Sul e banhada 

pelo mar do Caribe tem as suas atividades voltadas para a pesca e a mineração aurífera. O império francês 

utilizava mão de obra livre nas suas colônias mais ao como a Louisiana e o Canadá, porém em localidades no 

Caribe a mão de obra escrava era intensamente utilizada. 
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A política na colônia sempre teve o apoio real e o acompanhamento de perto de seus representantes reais, 

no entanto podemos citar a fracassada França Antártica, colônia instalada na atual Baia de Guanabara, seu 

fracasso deveu-se a desavenças entre católicos e protestantes, por evasões de franceses para as tribos ao 

redor e pelo abandono de diversos colonos, estes foram derrotados por Estácio de Sá em 1565. A França 

ainda perde diversos territórios ao longo dos quatro séculos de colonização, como as posseções da Nova 

França assaltadas por ingleses e pelos indígenas locais, diversos territórios são perdidos na Guerra dos 7 Anos 

com os Ingleses ou cedidos aos estadunidenses depois de sua independência, ainda podemos destacar o 

caso do Haiti, que depois da volta da escravidão pelas mãos Girondinas na Revolução Francesa promoveu 

uma enorme revolta escrava (a única bem sucedida da história) e teve sua independência da França em 1802. 

Ainda sobre o Haiti e as colônias escravistas da França podemos destacar as trocas culturais entre franceses 

e negros nessas regiões foram mais intensas e curiosamente os filhos de relações (violentas ou não) entre 

senhores (gran blancs) escravos (gens de coleur) eram livres, alfabetizados e conseguiam alguma ascensão 

social como administradores de fazenda, totalmente diferente dos escravos que mantinham um intenso 

vínculo cultural com a África, o que facilitou a organização de resistências em marrons (equivalente aos 

quilombos brasileiros).  

Colonização Espanhola 

A economia espanhola divergia quanto ao ambiente explorado, com seu extenso império desde a atual 

Califórnia nos Estados Unidos á Patagônia nos atuais Chile e Argentina os diferentes climas e territórios 

diversificavam a sua produção. Nas regiões centrais da América do Sul temos a alta produção de prata, 

principalmente em Potosí na atual Bolívia, já no México temos uma intensa produção aurífera, ambas eram 

altamente nocivas aos corpos dos trabalhadores indígenas já que estas usavam o mercúrio no processo. Nas 

regiões não mineradoras temos uma intensa produção de gêneros tropicais como café, cacau, açúcar, tabaco 

etc. Com destaque a tradicional produção de tabaco, rum e açúcar no Caribe, principalmente na ilha de 

Cuba, e de carne no estuário da Prata. Sua principal mão de obra era baseada nas tradicionais formas de 

trabalho dos povos nativos, daí nascia a mita e a encomienda, a primeira consistia em serviços prestados 

pelos indígenas em um período do ano para os donos das minas, já o segundo era usada nas áreas agrícolas 

onde o donatário da terra teria direito sobre a terra e seus habitantes que também trabalhavam um período 

nas terras dos espanhóis. 

A política colon

posse das terras que conquistavam e as comandavam, no entanto com o avançar da exploração dos 

descendentes de Pizarro e Cortês fomentaram diversas rebeliões que foram duramente reprimidas pela 

coroa, assim, a administração colonial faz profundas mudanças, são fundados os Vice-Reinos nas áreas mais 

centrais como o do Rio da Prata (atuais Argentina, Paraguai, Uruguai e parte da Bolívia) e as Capitanias Gerais 

em áreas mais fronteiriças ou litorâneas que detinham interesses de defesa como a Capitania Geral de Cuba, 

que servia de entreposto dos carregamentos de ouro e prata para a Espanha. 

A sociedade espanhola era dividida basicamente em três grupos, abaixo de todos estavam os indígenas e 

escravos, que eram excluídos da maior parte da vida social da colônia e eram brutalmente explorados pelos 

espanhóis, já os escravos eram totalmente renegados a posições inferiores em todas as esferas coloniais, no 

meio da pirâmide social estão os Criollos, filhos de espanhóis nascidos na colônia, em sua maioria eram 

donos das minas ou fazendeiros e representavam a elite econômica da colônia, estes durante o século XIX 

vão organizar a independência destes locais, o grupo mais privilegiado era o dos Chapetones, ou ibéricos, 

espanhóis nascidos na metrópole que vinham para a colônia como administradores reais e altos oficiais do 

exército, esse grupo constantemente entrava em conflitos de interesse com os criollos. 

Colonização Inglesa 

A economia das colônias inglesas variava muito de acordo com o seu ambiente e povoamento, no Norte das 

13 colônias temos uma enorme rede comercial com as colônias espanholas no caribe e a África, onde fazia-

se o comércio triangular com ênfase na troca de rum e tabaco por escravos, além disso, durante os séculos 

XVII e XVIII temos diversas instalações manufatureiras utilizava-se a mão de obra livre. Já no Sul das Treze 

Colônias a situação era totalmente diferente, a produção no modo de Plantation com mão de obra escrava, 

monocultura algodoeira e grandes latifúndios acabavam por diferenciar profundamente as duas regiões em 

questão causando grandes diferenças. No Caribe ao contrário do norte das treze colônias era extensamente 

escrava, com sua produção também focada em gêneros tropicais, principalmente do rum e açúcar na ilha da 

Jamaica. 
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A política variava de acordo com a região, no Caribe temos um intenso controle da metrópole, assim como 

o Sul das Treze Colônias onde era muito rígido o exclusivo metropolitano com os ingleses, principalmente 

por causa do seu principal produto o algodão, de especial interesse para as indústrias têxteis da Inglaterra. 

Ao N

do norte foi primordial para a construção dessa liberdade política e comercial e para a futura independência 

das Treze Colônias mais tarde. 

A sociedade inglesa colonial era bem diversificada, com a interação de diversos grupos, mesmo dentro dos 

colonos que dividiam-se entre puritanos (calvinistas ingleses) e anglicanos, os puritanos sendo os primeiros 

á adentrarem em território americano a bordo do May Flower, no entanto, os negros e indígenas sofriam 

profunda segregação na sociedade colonial inglesa com raras uniões entre indígenas e ingleses, além de 

quase nenhuma interação entre negros e ingleses, no caso dos indígenas aconteceram diversos extermínios 

 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Erro de português 
 

Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido 
O português 

(Oswald de Andrade. "Poesias reunidas". 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972) 

 

Sobre o contexto histórico em que se insere o fenômeno que os versos identificam é correto afirmar 

que 
a) a descoberta de metais preciosos favoreceu o estabelecimento das primeiras relações econômicas 

entre portugueses e indígenas. 

b) a agressividade demonstrada pelos nativos despertou o interesse metropolitano pela ocupação 

efetiva das novas terras. 

c) a conquista da América pelos portugueses contribuiu para o crescimento demográfico da 

população indígena no Brasil. 

d) no chamado período pré-colonial, o plantio e a exploração do pau-brasil incentivaram o tráfico 

africano. 

e) apesar de ter tomado posse da terra em nome do rei de Portugal, o interesse da monarquia estava 

voltado para o Oriente. 

 

2. A sociedade colonial brasileira  
 

"herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas acrescentou-lhe sistemas 

de graduação que se originaram da diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social. (...) As 

distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de indígenas que 

cercava os colonizadores portugueses tornava todo europeu, de fato, um gentil-homem em potencial. 

A disponibilidade de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar 

seus sonhos de nobreza. (...) Com índios, podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O 

gentio transformou-se em um substituto do campesinato, um novo estado, que permitiu uma 

reorganização de categorias tradicionais. Contudo, o fato de serem aborígenes e, mais tarde, os 

africanos, diferentes étnica, religiosa e fenotipicamente dos europeus, criou oportunidades para novas 

distinções e hierarquias baseadas na cultura e na cor." 
 (Stuart B. Schwartz, SEGREDOS INTERNOS) 
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A partir do texto pode-se concluir que: 
a) a diferenciação clássica e medieval entre clero, nobreza e campesinato, existente na Europa, foi 

transferida para o Brasil por intermédio de Portugal e se constituiu no elemento fundamental da 

sociedade brasileira colonial. 

b) a presença de índios e negros na sociedade brasileira levou ao surgimento de instituições como a 

escravidão, completamente desconhecida da sociedade européia nos séculos XV e XVI. 

c) os índios do Brasil, por serem em pequena quantidade e terem sido facilmente dominados, não 

tiveram nenhum tipo de influência sobre a constituição da sociedade colonial. 

d) a diferenciação de raças, culturas e condição social entre brancos e índios, brancos e negros, 

tendeu a diluir a distinção clássica e medieval entre fidalgos e plebeus europeus na sociedade 

colonial. 

e) a existência de uma realidade diferente no Brasil, como a escravidão em larga escala de negros, 

não alterou em nenhum aspecto as concepções medievais dos portugueses durante os séculos XVI 

e XVII. 

 

3. "Como não se tratava de regiões aptas para a produção de gêneros tropicais de grande valor comercial, 

como o açúcar ou outros, foi-se obrigado para conseguir povoadores (...) a recorrer às camadas pobres 

ou médias da população portuguesa e conceder grandes vantagens aos colonos que aceitavam irem-

se estabelecer lá. O custo do transporte será fornecido pelo Estado, a instalação dos colonos é cercada 

de toda a sorte de providências destinadas a facilitar e garantir a subsistência dos povoadores; as terras 

a serem ocupadas são previamente demarcadas em pequenas parcelas, (...) fornecem-se 

gratuitamente ou a longo prazo auxílios vários (instrumentos de trabalho, sementes, animais, etc)". 
(Prado Júnior, C. História econômica do Brasil. 27 ed. S. Paulo: Brasiliense, 1982. p. 95-6) 

 

Com base no texto, é possível afirmar que o autor se refere: 

a) à colonização do sertão nordestino através da pecuária. 

b) à ocupação da Amazônia através das drogas do sertão. 

c) à expansão para o interior paulista pelas entradas e bandeiras. 

d) à colonização do Sul através da pecuária. 

e) ao povoamento das Capitanias Hereditárias. 

 

4. Leia o texto abaixo e responda posteriormente ao que é pedido. 

 

-1600, Potosí produziu talvez a metade de toda a prata hispano-americana. Tal profusão 

de prata não teria vindo à tona sem a concomitante abundância de mercúrio de Huancavélica, que 

naqueles mesmos anos estava também produzindo como nunca havia feito. Outro estimulante para 

Potosí foi claramente a mão de obra barata fornecida através da mita  
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. in: América Latina Colonial. v. 2. São Paulo: Edusp, 1999. p. 141. 

 

Como indicado no texto, os espanhóis utilizaram um sistema de trabalho denominado mita, que 

consistia: 

a) no trabalho obrigatório e temporário, mobilizando mão de obra indígena geralmente escolhida 

por sorteio entre as tribos, sendo deslocada para qualquer região da colônia. 

b) no emprego de tribos inteiras de indígenas, dirigidas por seus chefes naturais, assegurando ainda 

a instrução cristã dos envolvidos. 

c) no trabalho compulsório e permanente de escravos que chegavam ao porto de Toledo. 

d) em contratos de servidão realizados entre espanhóis e astecas. 

e) em um sistema de servidão por dívidas, pois com a desintegração da economia tradicional 

indígena, esses foram obrigados a adquirir produtos vindos da Europa. 

 

 

 

 

 

 

5. Leia o texto abaixo: 
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maneiras gerais e principais para extirpar da face da terra aquelas míseras nações. Uma foi a guerra 

injusta, cruel, tirânica e sangrenta. Outra foi matar todos aqueles que podiam ainda respirar ou suspirar 

e pensar em recobrar a liberdade ou subtrair-se aos tormentos que suportam, como fazem todos os 

senhores naturais e os homens valorosos e fortes; pois comumente na guerra não deixam viver senão 

mulheres e crianças: e depois oprimem-nos com a mais horrível e áspera servidão a que jamais tenham 

 
LAS CASAS, Frei Bartolomeu de. O paraíso destruído. Brevíssima relação da destruição das Índias [1552]. Porto Alegra: 

L&PM, 2001. 

 

O trecho do texto de Las Casas aponta o processo de dizimação das populações indígenas americanas 

por parte dos espanhóis. Além da guerra, os processos de trabalho e o controle disciplinar imposto 

resultaram na morte de milhões de habitantes nativos da América. Dentre os processos de trabalho 

impostos aos indígenas e que resultaram em sua mortandade, destaca-se: 

a) a escravidão imposta a eles, semelhante a dos africanos levados à América para trabalhar na 

extração de metais. 

b) a encomienda, um processo de trabalho compulsório imposto a toda uma tribo para executar 

serviços agrícolas e extrativistas. 

c) o assalariamento, pago em valores muito baixos e geralmente em espécie. 

d) a parceria, onde os indígenas eram obrigados a trabalhar na agricultura e nas minas, destinando 

dois terços da produção aos espanhóis. 

e) o arrendamento das terras indígenas pelos próprios nativos implicava para os espanhóis uma 

imensa carga tributária aos indígenas. 

 

6. do armamento marítimo e da navegação, que sob a boa providência e proteção 

divina interessam tanto à prosperidade, à segurança e ao poderio deste reino [...], nenhuma mercadoria 

será importada ou exportada dos países, ilhas, plantações ou territórios pertencentes à Sua Majestade, 

ou em possessão de Sua Majestade, na Ásia, América e África, noutros navios senão nos que [...] 

pertencem a súditos ingleses [...] e que são comandados por um capitão inglês e tripulados por uma 

equipagem com três quartos de ingleses [...], nenhum estrangeiro [...] poderá exercer o ofício de 

mercador ou corretor num dos lugares supracitados, sob pena de confisco de todos os seus bens e 

 
Segundo Ato de Navegação de 1660. In: Pierre Deyon. O mercantilismo. São Paulo: Perspectiva, 1973, p. 94-95. 

 

Por meio do Ato de Navegação de 1660, o governo inglês: 

a) estabelecia que todas as mercadorias comercializadas por qualquer país europeu fossem 

transportadas por navios ingleses. 

b) monopolizava seu próprio comércio e impulsionava a indústria naval inglesa, aumentando ainda 

mais a presença da Inglaterra nos mares do mundo. 

c) enfrentava a poderosa França retirando-lhe a posição privilegiada de intermediária comercial em 

nível mundial. 

d) desenvolvia a sua marinha, incentivava a indústria, expandia o Império, abrindo novos mercados 

internacionais ao seu excedente agrícola. 

e) protegia os produtos ingleses, matérias-primas e manufaturados, que deveriam ter sua saída 

dificultada, de modo a gerar acúmulo de metais preciosos no Reino inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de três áreas com características diversas na 

América do Norte. Com re  
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a) baseava-se, sobretudo, na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações 

comerciais com as novas colônias do Norte e com o Caribe. 

b) baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de 

obrigações em relação aos grandes proprietários de terras. 

c) baseava-se numa economia escravista voltada principalmente para o mercado externo de 

produtos, como o tabaco e o algodão. 

d) consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América com a transferência de diversos 

produtores de tecidos vindos da região de Manchester. 

e) caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença da grande propriedade 

agrícola monocultora. 

 

8. Durante o século XVII, grupos puritanos ingleses perseguidos por suas ideias políticas (anti-

absolutistas) e por suas crenças religiosas (protestantes calvinistas) abandonaram a Inglaterra, fixando-

se na costa leste da América do Norte, onde fundaram as primeiras colônias. A colonização inglesa 

nessa região foi facilitada: 

a) pela propagação das ideias iluministas, que preconizavam a proteção e o respeito aos direitos 

naturais dos governados. 

b) pelo desejo de liberdade dos puritanos em relação à opressão metropolitana. 

c) pelo abandono dessa região por parte da Espanha, que então atuava no eixo México-Peru 

d) pela possibilidade de explorar grandes propriedades agrárias com produção destinada ao mercado 

europeu. 

e) pelas consciências políticas dos colonos americanos, desde logo treinados nas lutas coloniais. 

 

9. O texto abaixo trata das incursões francesas na América; entretanto, essas ainda não representavam 

que a França tivesse dado início à sua expansão. 

Ao longo do século XVI, os franceses estiveram na América, mas isso não significava uma atitude 

sistemática e coerente desenvolvida pela Coroa. Era, no mais das vezes, atuação de corsários e uns 

poucos indivíduos. Como exemplo, pode-se mencionar as invasões do litoral brasileiro,  e algumas 

visitas à América do   
(FARIA, R. de M. e outros. História para o ensino médio. Belo Horizonte:Lê, 1998,p.182) 

 

Entre os motivos que levaram a França a iniciar tardiamente sua expansão marítima e comercial, 

podemos destacar: 

a) os problemas internos ligados à consolidação do Estado Nacional. 

b) a derrota da França na violenta guerra contra a Alemanha. 

c) a falta de associação entre a Coroa e a burguesia francesa. 

d) a violenta disputa entre calvinistas e luteranos. 

e) A não inclusão das classes superiores no projeto expansionista. 

 

10. As tentativas francesas de estabelecimento definitivo no Brasil ocorreram entre a segunda metade do 

século XVI e a primeira metade do século XVII. As regiões que estiveram sob ocupação francesa foram: 

a) Rio de Janeiro (França Antártica) e Pernambuco (França Equinocial); 

b) Pernambuco (França Antártica) e Santa Catarina (França Equinocial); 

c) Bahia (França Equinocial) e Rio de Janeiro (França Antártica); 

d) Maranhão (França Equinocial) e Rio de Janeiro (França Antártica); 

e) Espírito Santo (França Equinocial) e Rio de Janeiro (França Antártica). 

 

 

 

 

 

  

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
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Os processos de colonização da América, tem diversas diferenças e semelhanças, dentre elas a mão de obra, 

liberdade econômica e liberdade política. Assim, os processos demonstram como se comportavam os 

governos e como essas ações interferiram na emancipação dos povos de cada região americana. 

 

a) Aponte um elemento dos governos coloniais ingleses, portugueses, espanhóis e franceses que os 

diferencia dos demais. 

b) Diga como as ações referentes ao controle político dos colonos franceses e portugueses influenciou 

na emancipação dos dois domínios coloniais. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

A colônia americana ficaria sem uma ocupação definitiva até 1530, o foco econômico dos portugueses 

acaba sendo o comércio de especiarias com o Oriente que já havia lhes conferido lucros astronômicos 

desde a primeira viagem. 

 

2. d 

A organização medieval da sociedade portuguesa se adapta ao chegar no Brasil, além dos costumes tanto 

de plebeus quanto de fidalgos terem se adaptado á nova terra, vemos que as formas de trabalho 

compulsório também mudam sua feição, agora ao invés dos brancos servos europeus, plebeus e nobres 

detinham escravos indígenas e negros em condição de subordinação. 

 

3. d 

A exploração econômica da Amazônia encontrou inúmeras dificuldades, além do terreno que empurraria 

os colonos á uma atividade extrativista, ainda temos a insegurança do terreno, tanto por indígenas como 

por estrangeiros que adentravam o Rio Amazonas, fator que foi incrivelmente dispendioso para a coroa. 

 

4. a 

A mita se aproveitava de tradições incas já existentes antes da chegada dos espanhóis para uma 

exploração econômica em um ritmo muito mais acelerado que o das populações nativas, além disso, 

temos a extração por amalgamação que faz o trabalhador lidar constantemente com vapores do mercúrio 

deteriorando severamente seu corpo. 

 

5. b 

A encomienda apresar de não tratar com vapores de mercúrio acaba sendo tão destrutiva aos indígenas 

quanto a mita, pois imprime-se um trabalho extremamente dificultoso nos corpos dos indígenas que 

sobraram depois de diversos genocídios. 

 

6. b 

Os atos de navegação de Oliver Crowell acabaram por dar a condição necessária para a Inglaterra 

dominar os mares e expandir seu império nos séculos seguintes, assim, foi possível a tomada da ilha da 

Jamaica dos espanhóis em 1655. 

 

7. c 

A economia do Sul das Treze Colônias é o que pode se chamar de Plantation, onde podemos conferir as 

três principais características para essa classificação como a monocultura, trabalho escravo e grande 

latifúndio, as marcas desse sistema são percebidas até hoje no sul dos Estados Unidos como o racismo e 

a proliferação de entidades supremacistas brancas. 

 

8. b 

As lutas religiosas na Inglaterra acabaram por expulsar um grande número de puritanos (calvinistas 

ingleses) que fundaram as Treze Colônias originais, sua base ideológica de valorização do trabalho pode 

ser percebida fortemente na cultura dos Estados Unidos durante os anos. 

 

9. a 

A consolidação do estado francês difere um pouco dos outros estados que se formaram anteriormente e 

posteriormente, pois seu governo é formado em uma intensa briga religiosa e política entre católicos e 

huguenotes. 

10. d 
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Ambas as regiões que foram tentadas pelos franceses tinham uma forte proximidade com a cultura do 

açúcar, no Rio de Janeiro além dos engenhos da região esta era próxima ao rio da Prata e de São Paulo 

(produtor de açúcar) já no Maranhão os franceses estavam perto da costa nordestina, que no momento, 

era a mais promissora região da colônia. 

 

 

Questão Contexto 
 

a) Podemos diferenciar os portugueses dos demais povos principalmente pelo uso extensivo da mão 

de obra escrava em sua porção americana, já os espanhóis nós podemos destacar o complexo 

sistema de trabalho da Mita e da Encomienda usadas nas minas e fazendas respectivamente, os 

franceses são destacados por sua inconstância de dez anos durante a revolução francesa sendo 

derradeiro para a emancipação do Haiti e os ingleses são destaque em sua empreitada colonial com 

a chamada negligência salutar que permitiu as colônias do Norte das Treze Colônias uma 

independência política e econômica maior em relação ás outras colônias do mundo. 

 

b) A ação francesa na verdade pode ser apontada como uma ingerência de um pequeno grupo de 

administradores girondinos em tentar restaurar a escravidão no Haiti, o que provocou uma intensa 

luta de escravos, negros livres e mestiços contra os políticos, militares e civis brancos na ilha 

culminando na emancipação política em 1804. As pressões das cortes para o retorno do Brasil na 

condição de colônia foi um fator vital para a independência brasileira, já que antes da notícia da 

reclamação sobre o Brasil a elite colonial apoiava a confecção de uma constituição para o império, 

porém com o advento da recolonização essa elite passa a pedir a emancipação ao Príncipe Regente 

D. Pedro que mais tarde se tornaria o imperador do novo país. 
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Gêneros literários 
25 

jul 
 

RESUMO   
 

 

OS GÊNEROS LITERÁRIOS 

  

Os gêneros literários são conjuntos ou categorias que reúnem aspectos semelhantes de forma e conteúdo 

em relação às produções literárias. Esse agrupamento também pode ser realizado de acordo com 

características semânticas, contextuais, discursivas e sintáticas. O filósofo Aristóteles foi o primeiro a definir 

os gêneros e os dividiu em três importantes classificações: épico ou narrativo, dramático e lírico.   

  

GÊNERO ÉPICO 

  

No gênero épico, temos a presença de um narrador que conta, de forma heroica, um episódio sobre a história 

de um povo e seus personagens. O narrador fala de um determinado passado e apresenta também o espaço 

onde sucederam as ações. Em geral, o texto é constituído por versos e há a presença de elementos míticos 

ou fantasiosos. 

  

Duas obras muito co

 

  

 

Era atroz, o furor se lhe triplica. 

Quando o leão, que assalta agreste bardo, 

Sem rendê-lo o pastor golpeia e assanha, 

Foge e a grei desampara; a pulo a fera 

Trepa, amedronta o ermo, umas sobre outras 

Atropela as lanígeras ovelhas, 

Do redil sai ovante e ensangüentado: 

 

 

GÊNERO NARRATIVO 

  

O gênero narrativo deriva do épico, no entanto, o texto é constituído em prosa e uma narração acerca da 

movimentação, das ações dos personagens. Há cinco elementos importantes no texto narrativo: 

- Enredo        

- Tempo 

- Espaço       

- Personagem 

- Narrador 

  

É importante lembrar os tipos de narradores: há o narrador-personagem, que é aquele que narra e também 

faz parte do enredo; há o narrador-observador, que não faz parte do enredo e narra a história em 3ª pessoa 

e, por fim, há o narrador onisciente, que é aquele que narra e sabe os anseios e sentimentos dos personagens. 

  

narrativo: 

  

Faculdade de São Paulo pela impossibilidade em que se achou sua mãe de continuar-lhe a mesada. 

Já estava no terceiro ano, e se a natureza que o ornara de excelentes qualidades lhe desse alguma energia a 

força de vontade, conseguiria ele vencendo pequenas dificuldades, concluir o curso; tanto mais quanto um 

colega e amigo, o Torquato Ribeiro lhe oferecia hospitalidade até que a viúva pudesse liquidar o espólio. 
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Mas Seixas era desses espíritos que preferem a trilha batida, e só impelidos por alguma forte paixão, rompem 

com a rotina. Ora, a carta de bacharel não tinha grande solução para sua bela inteligência mais propensa à 

 

  

GÊNERO DRAMÁTICO 

  

Como gênero dramático, entende-se textos que foram criados para serem representados, encenados, como 

ocorre com os textos de cunho teatral. A voz narrativa está vinculada aos personagens, encenada por atores, 

e esses contam uma história por meio de diálogos ou monólogos. 

  

Alguns exemplos de gênero dramático são a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa.  

 

 
 

http://portalnoar.com/wpcontent/uploads/2014/10/2017fb34c07aa5a6e529abae5224c804.jpg) 

 

GÊNERO LÍRICO 

 

Os textos desse gênero costumam ser breves, pois não há uma história sendo contada, há a 

supressão do enredo. Versam sobre sentimentos, divagações, etc. do eu-lírico. É através deles que o 

indivíduo extravasa suas emoções, por isso a subjetividade é marca desse gênero. Os poemas são textos que 

se enquadram, em sua maioria, nesse gênero. 

Observação: eu-lírico é a voz que fala com o leitor dentro do texto. O poeta é autor do eu-lírico. É comum 

autores masculinos escreverem um eu-lírico do gênero oposto e vice-versa. 

 

Os textos poéticos representam muito o gênero lírico, que mantém relações estreitas com a música. 

Antigamente, as obras eram acompanhadas por instrumentos musicais. Recursos sonoros se fazem presentes 

nesses textos: métrica, rima e figuras de linguagem moram neles. 

Recursos sonoros 

Métrica: organização silábica de acordo com a fala e não com a ortografia que privilegia a sonoridade dos 

versos. Conta-se desde a primeira sílaba até a última tônica do verso. Exemplo: 

E/ra u/ma/ ca/sa             4 sa (paramos de contar na 

última                          silaba tônica do verso) 

Mui/to em/gra/ça/da 

Não/ ti/nha/ te/to 
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Não /ti/nha /na/da 

(Vinicius de Moraes) 

 

Os versos acima têm 4 sílabas métricas. 

Os versos podem ser classificados de acordo com as sílabas métricas: 

Versos de 5 e 7 sílabas métricas são chamados de redondilhas. Os de 5 sílabas métricas são 

chamados de redondilhas menores e os de 7, redondilhas maiores. Esses versos são muito populares. 

 

Rima: repetições sonoras no final dos versos. Podem ser avaliadas quanto a disposição nos versos e 

quanto a qualidade. 

 

Quanto à disposição nos versos 

 

 

Quanto à qualidade 

Alternadas: ABAB 

 

Emparelhadas: AABB 

 

Interpoladas: ABBA 

 

Misturadas (requer poemas 

longos para que possa existir)  

 

Pobre: rima de palavras pertencentes à mesma classe 

gramatical. 

 

Rica: rima de palavras pertencentes a classes 

gramaticais diferentes. 

 

Preciosa: rimas de palavras pertencentes a mais de 

duas classes      gramaticais (ex: estrela / vê-la).  

 

 

Observação: versos brancos são os que não apresentam rimas. 

 

Outros recursos sonoros: 

Anáfora: repetição de um mesmo termo, gerando um eco proposital dentro do texto. 

Aliteração: Repetição de sons consonantais. Exemplo: 

Vozes veladas, veludosas vozes, 

Volúpias dos violões, vozes veladas, 

Vagam nos velhos vórtices velozes 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas 

(Cruz e Souza) 

Assonância: repetição de sons vocálicos. 

Refrão: não é uma figura de linguagem, mas um verso que se repete a fim de criar ritmo. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a 

representação. A palavra vem do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma 

composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. 
O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma 

estrutura específica, caracterizada: 
1) pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação; 

2) pela ação dramática (trama, enredo), que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de 

agir das personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de 

exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho; 

3) pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se 

situa a ação; 

4) pelo tema, ou seja, a ideia que o autor (dramaturgo) deseja expor, ou sua interpretação real por 

meio da representação. 
(COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973 (adaptado).)  

 

Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se 

que  
a) a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é 

possível sua concepção de forma coletiva.  

b) o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo 

autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores.  

c) o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, 

romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros.  

d) o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais 

importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os 

dias atuais. 

e) a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção/recepção 

do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente 

à cena teatral.  

 

2. Autorretrato falado 
Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 
Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 
Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 
      aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

  

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 
      entre pedras e lagartos. 
Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto  
      meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou  
      abençoado a garças. 

  

Me procurei a vida inteira e não me achei  pelo que 
      fui salvo. 
Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 
Os bois me recriam.  
Agora eu sou tão ocaso! 

  

Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço 
      coisas inúteis. 

  

No meu morrer tem uma dor de árvore. 

  



 

 
L

it
. 

Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre 

dominante. O poema de Manoel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um 

outro gênero. Qual? 
a) Gênero épico. 

b) Gênero poético. 

c) Gênero elegíaco. 

d) Gênero dramático. 

e) Gênero narrativo. 

 

3. PINHÃO Sai ao mesmo tempo que BENONA entra. 
BENONA: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. 
EURICÃO: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. 
BENONA: Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. 
EURICÃO: Você, que foi noiva dele. Eu, não! 
BENONA: Isso são coisas passadas. 
EURICÃO: Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele 

dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. 

Agora, parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, atacado de 

sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha 

devoção. 
 SUASSUNA, A. O santo e a porca, Rio de Janeiro: José Olympio, 2013 (fragmento) 

 

Nesse texto teatral, o emprego das expressões "o peste" e "cachorro da molest'a" contribui para 
a) marcar a classe social das personagens. 
b) caracterizar usos linguísticos de uma região. 
c) enfatizar a relação familiar entre as personagens. 
d) sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. 
e) demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. 

  

4. Aquele bêbado 
  Juro nunca mais beber  e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou:  Álcool. 
O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. 

Tomou um pileque de Segall. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso 

Antônio. 
 Curou-se 100% do vício  comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um 

gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro 

ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos.  
 ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991.  

  

A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto 

porque, ao longo da narrativa, ocorre uma:  
a)  
b) aproximação exagerada da estética abstracionista. 
c) apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. 
d)  
e) citação aleatória de nomes de diferentes artistas. 

 

5. Os gêneros literários são empregados com finalidade estética. Leia os textos a seguir. 

 

Busque Amor novas artes, novo engenho, 

Para matar-me, e novas esquivanças; 

Que não pode tirar-me as esperanças, 

Que mal me tirará o que eu não tenho. 
(Camões, L. V. de. Sonetos. Lisboa: Livraria Clássica Editora. 1961. Fragmento.) 
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Porém já cinco sóis eram passados 

Que dali nos partíramos, cortando 

Os mares nunca doutrem navegados, 

Prosperamente os ventos assoprando, 

Quando uma noite, estando descuidados 

Na cortadora proa vigiando, 

Uma nuvem, que os ares escurece, 

Sobre nossas cabeças aparece. 
(Camões, L. V. Os Lusíadas. Abril Cultural, 1979. São Paulo. Fragmento.) 

 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação dos textos. 

a) Lírico e dramático. 

b) Épico e lírico. 

c) Dramático e épico. 

d) Lírico e épico. 

 

6. FABIANA, arrepelando-se de raiva  Hum! Ora, eis aí está para que se casou meu filho, e trouxe a 

mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor meu filho que quem casa quer 

casa... Já não posso, não posso, não posso! (Batendo com o pé). Um dia arrebento, e então veremos.  
(PENA, M. Quem casa quer casa. www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 7 dez. 2012.) 

 

As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, 

constituem: 

a) necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor.  

b) possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. 

c) preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação.  

d) exigência, porque elas determinam as características do texto teatral.  

e) imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor.   

  

7. Múltiplos sorrisos 

Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Estava bonita. Era um pinheiro 

artificial, mas parecia de verdade. Só bolas vermelhas. Nunca deixava de armar sua árvore, embora as 

amigas dissessem que era bobagem fazer isso quando se mora sozinha. 

Olhou com mais vagar. Na luz do fim de tarde, notou que sua imagem se espelhava nas bolas.  

Em todas elas, lá estava seu rosto, um pouco distorcido, é verdade -mas sorrindo.  

 

 

Há um contraste irônico entre o título do conto e o seu desenvolvimento. As ideias essenciais desse 

contraste são: 

a)  alegria - isolamento 

b)  admiração - distorção 

c)  ornamentação - inutilidade 

d)  multiplicidade - contemplação 

  

8. Galinha cega      

O dono correu atrás de sua branquinha, agarrou-a, lhe examinou os olhos. Estavam direitinhos, graças 

a Deus, e muito pretos. Soltou-a no terreiro e lhe atirou mais milho. A galinha continuou a bicar o chão 

desorientada. Atirou ainda mais, com paciência, até que ela se fartasse. Mas não conseguiu com o 

gasto de milho, de que as outras se aproveitaram, atinar com a origem daquela desorientação. Que é 

que seria aquilo, meu Deus do céu? Se fosse efeito de uma pedrada na cabeça e se soubesse quem 

havia mandado a pedra, algum moleque da vizinhança, aí... Nem por sombra imaginou que era a 

cegueira irremediável que principiava. 

Também a galinha, coitada, não compreendia nada, absolutamente nada daquilo. Por que não vinham 

mais os dias luminosos em que procurava a sombra das pitangueiras? Sentia ainda o calor do sol, mas 

tudo quase sempre tão escuro. Quase que já não sabia onde é que estava a luz, onde é que estava a 

sombra. 
GUIMARAENS, J. A. Contos e novelas. Rio de Janeiro: lmago, 1976 (fragmento). 
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Ao apresentar uma cena em que um menino atira milho às galinhas e observa com atenção uma delas, 

o narrador explora um recurso que conduz a uma expressividade fundamentada na 

a) captura de elementos da vida rural, de feições peculiares. 

b) caracterização de um quintal de sítio, espaço de descobertas. 

c) confusão intencional da marcação do tempo, centrado na infância. 

d) apropriação de diferentes pontos de vista, incorporados afetivamente. 

e) fragmentação do conflito gerador, distendido como apoio à emotividade. 

  

9. São características do gênero dramático: 

I. Representam sentimentos e emoções a partir da expressão individual e subjetiva. Nos textos 

dramáticos há a predominância de pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da musicalidade 

das palavras. 

II. Nos textos dramáticos o poeta despoja- -se na direção dos 

acontecimentos que o rodeiam. O amor é uma temática, mas na narrativa dramática ele é abordado 

em episódios isolados. 

III. Os textos dramáticos são produzidos para serem representados, pois a voz narrativa está entregue 

às personagens, que contam a história por meio de diálogos ou monólogos sem mediação do 

narrador. 

IV. O auto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa integram-se ao gênero dramático. 

  

a) III e IV estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) I e II estão corretas. 

d) I e IV estão corretas. 

e) II, III e IV estão corretas. 

  

10. Lições de motim 

  

DONA COTINHA  É claro! Só gosta de solidão quem nasceu pra ser solitário. Só o solitário gosta de 

solidão. Quem vive só e não gosta da solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. (A reflexão 

escorrega lá pro fundo da alma.) Solidão é vocação, besta de quem pensa que é sina. Por isso, tem de 

ser valorizada. E não é qualquer um que pode ser solitá- rio, não. Ah, mas não é mesmo! É preciso ter 

competência pra isso. (De súbito, pedagógica, volta-se para o homem.) É como poesia, sabe, moço? 

Tem de ser recitada em voz alta, que é pra gente sentir o gosto. (FAZ UMA PAUSA.) Você gosta de 

poesia? (O HOMEM TORNA A SE DEBATER. A VELHA INTERROMPE O DISCURSO E VOLTA A LHE DAR 

AS COSTAS, COMO SEMPRE, IMPASSÍVEL. O HOMEM, MAIS UMA VEZ, CANSADO, DESISTE.) Bem, 

como eu ia dizendo, pra viver bem com a solidão temos de ser proprietários dela e não inquilinos, me 

entende? Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí. 

  
ZORZETTI, H. Lições de motim. Goiânia: Kelps, 2010 (adaptado). 

  

Nesse trecho, o que caracteriza Lições de motim como texto teatral? 

a) O tom melancólico presente na cena. 

b) As perguntas retóricas da personagem. 

c) A interferência do narrador no desfecho da cena. 

d) O uso de rubricas para construir a ação dramática. 

e) As analogias sobre a solidão feitas pela personagem. 

  

11. -me os feitos do herói astucioso que muito 

peregrinou, dês que desfez as muralhas sagradas de Troia; 

muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, 

como no mar padeceu sofrimento inúmeros na alma, 

 
 HOMERO. Odisseia. Tradução: Carlos Alberto Nunes. 5. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. Coleção Universidade. 

(Fragmento). 
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O texto acima é parte da cena de abertura do poema épico grego Odisseia. A partir da leitura atenta 

do fragmento e dos conhecimentos acumulados sobre o gênero épico, podemos afirmar que este: 

a) Tem como característica principal a existência de cinco fatores: tempo, espaço, narrador, 

personagem e enredo. 

b) Responde à necessidade humana de expressão da individualidade e da subjetividade, a partir da 

presença marcante de um eu lírico. 

c) Gira em torno, principalmente, do cuidado com a linguagem, concentrando-se mais na forma do 

que no conteúdo. 

d) Celebra, em estilo solene e grandioso, um acontecimento histórico protagonizado por um herói. 

e) Concentra-se no diálogo como principal fio condutor da história. 

 

12. De domingo 

  

 Outrossim... 

 O quê? 

 O que o quê? 

 O que você disse. 

 Outrossim? 

 É. 

 O que é que tem? 

 Nada. Só achei engraçado. 

 Não vejo a graça. 

 Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. 

 Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. 

 Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. 

 Não. Palavra de segunda-  

  

  

  

 Não, não. Segunda. No máximo terça. 

  

 Qual o problema? 

  

 Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um 

 

  
VERISSIMO, L. F. Comédias da vida privada. Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento). 

  

No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove 

o(a) 

a) marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. 

b) tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. 

c) caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras 

regionais. 

d) distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados 

pouco conhecidos. 

e) inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos 

interlocutores do diálogo. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Faroeste Caboclo é uma música famosa da banda Legião Urbana. A letra conta a história de João de Santo 

Cristo. Leia um trecho e responda: 

 

-22 

Deu cinco tiros no bandido traidor 

Maria Lúcia se arrependeu depois 

E morreu junto com João, seu protetor 

E o povo declarava que João de Santo Cristo 

Era santo porque sabia morrer 

E a alta burguesia da cidade 

Não acreditou na história que eles viram na TV 

E João não conseguiu o que queria 

Quando veio pra Brasília, com o diabo ter 

Ele queria era falar pro presidente 

Pra ajudar toda essa gente que só faz 

 

 

A que gênero literário esse texto pertenceria? Explique. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. c 

Conforme o texto, o espetáculo teatral é uma composição literária, cujo texto dramático possui uma 

estrutura particular, sendo caracterizado, geralmente, pela forma como é contado: pela ação e diálogo 

dos personagens, e não por um narrador; e não por seu conteúdo, que pode ser proveniente de diversas 

fontes. 

 

2. e 

O poema apresenta características do gênero narrativo. Essa mistura dos gêneros - em que o verso se 

aproxima da prosa - é uma herança da poesia modernista. Uma das características do gênero narrativo 

que se mostra no poema de Manoel de Barros é a apresentação dos fatos numa sequência temporal, tal 

como se dá quando contamos uma história. (Comentário Uerj) 

 

3. b 

As expressões são utilizadas para construir uma cena em determinada região onde elas são comumente 

faladas. Dessa forma, o texto fica rico em expressões regionais para caracterizar seu próprio uso 

linguístico. 

 

4. a 

  

 

 

5. d 

O primeiro excerto é centrado na subjetividade do poeta; o segundo, num grande feito, numa coisa que 

parece uma narrativa de viagem. 

 

6. b 

As rubricas, utilizadas no teatro para a marcação da cena, em itálico constituem possibilidade, já que o 

texto pode ser mudado, assim como outros elementos, o que mostra que nem sempre os atores seguem 

as marcações feitas pelo autores. 

 

7. a 

O personagem fica alegre ao ver seu reflexo e perceber que não está sozinho, entretanto, ter se dado 

conta de que sua companhia é apenas seu reflexo é muito solitário. Portanto, as ideias que contrastam 

são: alegria e isolamento. 

 

8. d 

A narrativa é multiperspectivada: em um primeiro momento, o ponto de vista é o do narrador; logo em 

seguida, o ponto de vista da galinha é explicitado. 

 

9. a 

Os textos nos quais predominam pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da musicalidade das 

acontecimentos heroicos. 

 

10. d 

A presença das rubricas deixa claro que esse texto deve ser interpretado. 
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11. d 

O gênero épico é conhecido por exaltar grandes feitos, por trazer a imagem do herói. 

 

12. b 

formal, diferentemente do contexto, marcado pela informalidade, do texto de Verissimo. Isso provoca o 

tom humorístico a que a alternativa se refere. 

 

Questão Contetxo 
 
Trata-se de um texto narrativo que conta feitos de João de Santo Cristo, que de certa forma, assume a 
imagem de herói, apesar de sua conduta nem tão exemplar. Nesse sentido, o texto pertenceria ao gênero 
épico. 
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Mat. 
 

Professor: Gabriel Miranda 

Monitor: Roberta Teixeira   
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Função afim: Gráfico e estudo de sinal  
26 

jul 
 

 

RESUMO   
 

 

 

A função do 1° grau tem como gráfico uma reta não-paralela aos eixos x e y, ou seja oblíqua. 

  

Para melhor compreensão vamos  construir e entender o gráfico da função y = x + 2. 

  

*Para construir a reta é suficiente que conheçamos pelo menos dois de seus pontos. 

  

Bom existem dois pontos muito importantes numa função afim : 

·         É a raiz da função ou seja o ponto pelo qual a reta passa no eixo x. 

·         É o ponto pelo qual a reta passa no eixo y. 

·         Quando existe um ponto que passa pelo eixo x ou eixo y isso significa que o par 

ordenado correspondente é 0 . Como assim?? 

Ex : 1. Na função y=x+2 , para descobrir a raiz (que é o ponto pelo qual a função passa no eixo X, basta zerar 

na função a incógnita Y) 

                        0=x+2 

                       X=-2  -> então temos que quando y=0, x=-2, ou vice-versa (-2,0) este portanto é o ponto 

pelo qual a reta passa no eixo vejamos : Podemos apelidar este ponto de A por exemplo. 

  

 
  

2. Na função y=x+2, para descobrir onde a reta passa no eixo Y. Basta zerar na função a incógnita x. 

              Y=0+2 

               Y=2 -> então temos que quando x=0, y=2, e vice-versa (0,2), este portanto é o ponto que 

fica na reta y. vejamos: 
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Agora é só ligar e estender a reta, e ser feliz :) 

 

MATEMÁGICA : Perceba que na função y=x+2, o termo independente é 2, será coincidência que o termo 

independente da função é o mesmo valor do ponto que corta o eixo y? 

 

Não existe coincidência na matemática, então sem fazer contas já só de olhar a função já conseguimos 

identificar onde que a reta passa no eixo Y, entendeu?? 

  

  

·           

  

  

  

 Estudo do sinal da função do 1° grau. 

Estudar os sinais da função do 1°grau y=ax+b é determinar os valores de x para os quais y=0, y>0, y<0 

 

1° caso : FUNÇÃO CRESCENTE a>0. 

 

 

EX: y=2x+4 

 
 

A função é positiva com x>-2 

A função é negativa com x<-2 
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2° caso: FUNÇÃO DECRESCENTE: a<0 

 

Ex : y = -3x - 6 

 

 
 

A função é negativa quando x<-2 

A função é positiva quando x>-2. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira: ele ganha um valor fixo de R$ 

750,00, mais uma comissão de R$ 3,00 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 

produtos, sua comissão passa a ser de R$ 9,00 para cada produto vendido, a partir do 101º produto 

vendido. 

 

a) c) 

 

 

e) 

 

  
b) d) 

  
 

2. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será 

zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação 

 



 

 
M

a
t.

 1
 

 
Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1 200 e 900 dólares, respectivamente. Considerando 

as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários, em dólar, desses 

bens?  

a) 30  

b) 60  

c) 75  

d) 240  

e) 300 

 

3. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa 

o lucro (L) dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o 

último dia, o dia 30.  

 
A representação algébrica do lucro (L) em função do tempo (t) é 

a) L(t) = 20t + 3 000  

b) L(t) = 20t + 4 000  

c) L(t) = 200t  

d) L(t) = 200t - 1 000  

e) L(t) = 200t + 3 000 

 

4. Uma pusada oferece pacotes promocionais para atrair casais a se hospedarem por até oito dias. A 

hospedagem seria em apartamento de luxo e, nos três primeiros dias, a diária custaria R$150,00, preço 

da diária fora da promoção. Nos três dias seguintes, seria aplicada uma redução no valor da diária, cuja 

taxa média de variação, a cada dia, seria de R$ 20,00. Nos dois dias restantes, seria mantido o preço do 

sexto dia. Nessas condições, um modelo para a promoção idealizada é apresentado no gráfico a seguir, 

no qual o valor da diária é função do tempo medido em número de dias. 
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De acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela 

hospedagem por sete dias fora da promoção, um casal que adquirir o pacote promocional por oito 

dias fará uma economia de 

a) R$ 90,00. 

b) R$ 110,00. 

c) R$ 130,00. 

d) R$ 150,00. 

e) R$ 170,00. 

 

5. Luiza possui uma pequena confecção artesanal de bolsas. No gráfico abaixo, a reta c representa o custo 

total mensal com a confecção de x bolsas e a reta f representa o faturamento mensal de Luiza com a 

confecção de x bolsas. 

 

 
 

Com base nos dados acima, é correto afirmar que Luiza obtém lucro se, e somente se, vender  

a) no mínimo 2 bolsas.    
b) pelo menos 1 bolsa.    
c) exatamente 3 bolsas.    
d) no mínimo 4 bolsas. 

 

6. Os gastos de consumo (C) de uma família e sua renda (X) são tais que C = 2.000 + 0,8X. Podemos então 

afirmar:  

a) Se a renda aumenta em 500, o consumo aumenta em 500.  

b) Se a renda diminui em 500, o consumo diminui em 500.  

c) Se a renda aumenta em 1.000, o consumo aumenta em 800.  

d) Se a renda diminui em 1.000, o consumo diminui em 2.800.  

e) Se a renda dobra, o consumo dobra.  

 

 

7. A função real de variável real, definida por f(x) = (3  2a)x + 2, é crescente quando: 

a) a > 0               

b) a < 3/2                

c) a = 3/2 

d) a > 3/2 

 

8. O gráfico a seguir mostra a evolução das notas em Matemática de dois grupos de estudantes, 

denominados grupo I e grupo II. 
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Analisando o gráfico e considerando o período de 2007 a 2010, é possível afirmar: 

a) Os dois grupos melhoraram as notas. 

b) A nota do grupo I, em 2008, foi 80. 

c) A nota do grupo I aumentou de 2008 a 2009 e diminuiu de 2009 a 2010. 

d) A nota do grupo II não sofreu alteração. 

e) A nota do grupo I aumentou, enquanto a nota do grupo II diminuiu. 

 

9. João, ao perceber que seu carro apresentara um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir 

seus compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe apresentou duas propostas: 

 

- plano A,  no qual é cobrado um valor fixo de R$ 50,00  e mais R$ 1,60  por quilômetro rodado. 

- plano B,  no qual é cobrado um valor fixo de R$ 64,00  mais R$ 1,20  por quilômetro rodado. 

 

João observou que, para certo deslocamento que totalizava k  quilômetros, era indiferente optar pelo 

plano A  ou pelo plano B,  pois o valor final a ser pago seria o mesmo. 

 

É correto afirmar que k  é um número racional entre  

a) 14,5  e 20     

b) 20  e 25,5     

c) 25,5  e 31    

d) 31 e 36,5     

 

10. Uma empresa de telefonia celular possui somente dois planos para seus clientes optarem entre um 

deles. No plano A, o cliente paga uma tarifa fixa de R$ 27,00 e mais R$ 0,50 por minuto de qualquer 

ligação. No plano B, o cliente paga uma tarifa fixa de R$ 35,00 e mais R$ 0,40 por minuto de qualquer 

ligação. É correto afirmar que, para o cliente,  

a) com 50 minutos cobrados, o plano B é mais vantajoso que o plano A.    

b) a partir de 80 minutos cobrados, o plano B é mais vantajoso que o plano A.    

c) 16 minutos de cobrança tornam o custo pelo plano A igual ao custo pelo plano B.    

d) o plano B é sempre mais vantajoso que o plano A, independente de quantos minutos sejam 

cobrados.    

e) o plano A é sempre mais vantajoso que o plano B, independente de quantos minutos sejam 

cobrados. 

 

11. Carlos trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa de R$ 100,00, mais R$ 20,00 por hora, para animar uma 

festa. Daniel, na mesma função, cobra uma taxa fixa de R$ 55,00, mais R$ 35,00 por hora. Calcule o 

tempo máximo de duração de uma festa, para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a 

de Carlos. 

a) 6 horas 

b) 5 horas 

c) 4 horas 

d) 3 horas 

e) 2 horas 
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12. Em 2000, a porcentagem de indivíduos brancos na população dos Estados Unidos era de 70% e outras 

etnias  latinos, negros, asiáticos e outros  constituíam os 30% restantes. Projeções do órgão do 

governo norte-americano encarregado do censo indicam que , Em 2020, a porcentagem de brancos 

deverá ser de 62%. Admite-se que essas porcentagens variam linearmente com o tempo. Com base 

nessas informações, é correto afirmar que os brancos serão a minoria na população norte-americana a 

partir de:  

a) 2050 

b) 2060 

c) 2070 

d) 2040 

 

13. Em uma viagem terrestre, um motorista verifica que,ao passar pelo quilômetro 300 da rodovia,o tanque 

de seu carro contém 45 litros de combustível e que,ao passar pelo quilômetro 396,o marcador de 

combustível assinala 37 litros. Como o motorista realiza o trajeto em velocidade aproximadamente 

constante, o nível de combustível varia linearmente em função da sua localização na rodovia, podendo 

portanto ser modelado por uma função do tipo C(x)=ax + b, sendo C(x) o nível de combustível quando 

o automóvel se encontra no quilômetro x da rodovia. Baseado nessas informações, é correto afirmar 

que, com o combustível que possui, o automóvel chegará, no máximo, até o quilômetro 

a) 800 

b) 840 

c) 890 

d) 950 

e) 990 

 

14. Duas pequenas fábricas de calçados, A e B, têm fabricado respectivamente 3000 e 1100 pares de sapatos 

por mês. Se, a partir de janeiro a fabrica A aumentar sucessivamente a produção em 70 pares por mês 

e a fabrica B aumentar sucessivamente a produção em 290 pares por mês, a produção da fabrica B 

superará a produção de A a partir de: 

a) março 

b) maio 

c) julho 

d) setembro 

e) novembro 

 

15. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia, podem ser compradas por quilogramas, 

existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, 

independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. 

 

Dos gráficos a seguir, o que representa o preço m pago em reais pela compra de n quilogramas desse 

produto é: 
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PUZZLE 
  

 

Como você poderia expressar o número 100 usando apenas 

dígito ou algarismo numérico? 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

O salário S em função de x, para: 

 

 100) = 9x + 150 

Portanto, letra E. 

 

2. b 

Vamos achar a equação desta reta! 

Sabemos que a reta corta o eixo Y no valor inicial de um determinado bem, ou seja, dependendo do 

bem, esse valor se altera. Assim, chamaremos de V. 

f(x) = ax + V 

 

Agora, vamos calcular o valor de a, o coeficiente angular, que é dado por 
10

y V
a

x

 −
= =


. 

Ou seja, nossa equação fica ( )
10

V
f x x V= − + , sendo x os anos passados após a aquisição do bem. 

 

Finalmente, iremos calcular o valor Monetário de A e B passados 8 anos: 

A: 
1200

(8) .8 1200 240,00
10

f = − + =  

B: 
900

(8) .8 900 180,00
10

f = − + =  

Dessa maneira, temos que a nossa resposta é 240  180 = 60,00. 

 

3. d 

Como o gráfico corta o eixo y em y = - 1 000, sabemos que b = - 1 000. 

Só com essa informação já poderíamos marcar a letra D. 

Mas vamos calcular agora o coeficiente angular. 

[0 ( 1000)] 1000
200

5 0 5

y
a

x

 − −
= = = =
 −

 

Assim, L(t) = 200t - 1 000. 

 

4. a 

Fora da promoção, o casal pagaria por 7 dias: 7  150 = 1050 reais.  

Com a promoção, o casal pagaria por 8 dias: 3  150 + 130 + 110 + 3  90 = 960 reais. Assim, um casal que 

aderir ao pacote promocional fará uma economia de 1050  960 = 90 reais.  

 

5. b 

c(x) = 10 + 8x e f(x) = 20x. 

 

Fazendo f(x) > c(x), temos: 

20x > 10 + 8x 

12x > 10 
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x > 10/12 

 

Logo, deverá ser vendida pelo menos uma bolsa.   

 

6. c 

Para fazer essa questão você vai precisar adotar um valor qualquer para a renda "x", adotaremos 500 

reais como renda. 

 

O consumo quando x = 500 vai ser: 

C = 2000 + 0,8x 

C = 2000 + 0,8 . 500 

C = 2000 + 400 

C = 2400  

 

Agora podemos comparar! 

Letra a.) 

Digamos que a renda aumente 500 reais, quanto ficaria o consumo? 

C = 2000 + 0,8 (500 + 500) 

C = 2000 + 0,8. (1000) 

C = 2000 + 800 

C = 2800 

 

O consumo aumentou em 400 e não em 500, letra a.) falsa 

 

Letra b.) 

Se o consumo diminuir 500 reais: 

C = 2000 + 0,8(500 - 500) 

C = 2000 + 0,8 (0) 

C = 2000 

 

O consumo diminui em 400 e não em 500, Letra b) falsa 

 

Letra c.) 

 

Se a renda aumenta em 1000 

C = 2000 + 0,8(500 + 1000) 

C = 2000 + 0,8(1500) 

C = 2000 + 1200 

C = 3200 

 

De 2400 para 3200 são 800 então Letra c) verdadeira  

 

 

7. b 

Para a função ser crescente, então o coeficiente angular precisa ser positivo. 

( ) 0

3 2

3 –

3

2

3

2

 2

a

a

a

a
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8. e 

A reta do gráfico do grupo I é crescente enquanto que a reta do grupo II é decrescente. 

 

9. d 

Considerando que k  seja o número de quilômetros rodados e A(x)  o valor de locação no plano A e B(x)  

o valor de locação no plano B. 

 

A(x) 50 1,6 k

B(x) 64 1,2 k

= + 

= + 
 

 

Fazendo A(x) B(x),=  temos: 

50 1,6 k 64 1,2 k 0,4 k 14 k 35 km+  = +    =  =  

 

Portanto, 31 35 36,5.     

 

10. b 

Preço da ligação do plano A: AP 27 0,5t= +  

Preço da ligação do plano B: BP 35 0,4t,= +  onde t é o tempo da ligação em minutos. 

 

Fazendo PA = PB, temos: 27 0,5t 35 0,4t 0,1 t 8 t 80min.+ = +   =  =  

 

Graficamente temos: 

 

Analisando o gráfico concluímos que a partir de 80 minutos cobrados, o plano B é mais vantajoso que o 

plano A. 

 

11. d 

Carlos y = 20h + 100 

Daniel y = 35h + 55 

Igualando as duas funções: 

20h + 100 = 35h + 55 

35h - 20h = 100 - 55 

15h = 45 

h = 3  

 

12. a 

Temos que achar achar os valores dos coeficientes a e b. 

y = porcentagem de brancos na América 

x = tempo em anos 

 

Pelo enunciado, podemos achar os parâmetros a e b. 

Quando y= 70; x= 2000 

Quando y = 62; x= 2020 

Y = ax + b 
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70 = a2000 + b (I) 

62 = a2020+ b (II) 

Resolvendo o sistema acima encontramos a = -2/5 e b = 870 

A função fica sendo y(x)= -2/5x+870 

Queremos saber quando a população branca passa a ser minoria, ou seja quando y < 50% 

y < 50 

-2/5x+870 < 50 

Resolvendo a inequação:  x > 2050 

 

13. b 

Temos o seguinte sistema: 

37 396

45 300

a b

a b

= +


= +   

Resolvendo o sistema, encontramos a = -8/96 e b = 70. 

Logo, a função será 
8

( ) 70
96

c x x= − + . Para resolver a questão, temos que achar o valor de x para que 

c(x) seja nulo. Logo: 

8
0 70

96

840 km

x

x

= − +

=

 

 

14. d 

3000 + 70x = 1100 + 290x, em que x é a quantidade de meses que passa 

290x-70x= 3000-1100 

220x= 1900 

x = 1900/220  

x = 8,63, aproximadamente. O próximo número inteiro é 9. Como começamos a contar desde janeiro, a 

produção B supera a A em setembro. 

 

15. e 

O preço m pago, em reais, pela compra de n quilogramas desse produto é m = 1,75 n, cujo gráfico é uma 

reta, ou seja, função do primeiro grau, que passa pela origem e contém o ponto (1; 1,75). 

 

Puzzle  
 

99 + 99/99 

ou 

9 + 9/9 + 9x9 + 9 
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Função quadrática: Definição, fórmula 

quadrática e interseção com os eixos 

coordenados 

26 

jul 

 

RESUMO   
 

 

A exemplo da função de 1º grau, existem muitos problemas práticos que podem ser resolvidos com auxílio 

da função quadrática. 

Exemplo: 

A figura ao lado mostra um terreno com 20 metros de lado, onde forma retirados: de cada canto superior um 

quadrado de lado x metros e de cada canto inferior um retângulo de lados 12 metros e x metros para construção 

de um estacionamento (área hachurada). Obtenha a área da figura hachurada. 

Área do terreno = 20 . 20 = 400 m2 

Área quadrado superior = x . x = x2 

Área retângulo inferior = 12. x = 12x 

Área hachurada em função de x será: y = 400  2(12x)  2 (x2) 

Portanto:  

A função definida acima é um exemplo de função quadrática. 

 

Definimos então, função quadrática ou função polinomial do 2º 

grau, como qualquer função f definida pela lei: f(x) = ax2 + bx + c, em 

que a, b e c são números reais e a  

- Raízes da função do 2º grau (zeros da função) 

Chama-se zeros ou raízes da função do 2º grau , os números reais 

x tais que f(x)= 0. Então as raízes da função, são as soluções da equação 

de 2º de segundo grau ax2 + bx + c = 0, as quais são dadas pla chamada 

Fórmula de Bháskara:  

 
Uma notação importante é que b²-4ac também é chamado de delta ou 𝛥. Repare que na equação 

existem dois sinais antes da raiz sendo um positivo e o outro negativo, por isso existe a possibilidade de 

existirem duas raízes. As raízes são descobertas quando igualamos a função a zero, se chamarmos as raízes 

de x1 e x2 os pares ordenados serão (x1,0) e (x2,0). Sobre este delta é importante saber que: 

Se 𝛥>0, a função terá duas raízes reais e distintas. 

Se  𝛥=0, a função terá uma raiz real. 

Se  𝛥<0, a função não terá raiz real. 

Exemplo: Seja a função x²+2x-3=0. O 𝛥 vale 16 logo a função terá duas raízes reais distintas. A raiz de 𝛥 

será igual a 4. Assim,  . -3 e 1 são as raízes. 

-  Interseção com os eixos 

O coeficiente c 

 

Dessa forma o par ordenado é (0,c), semelhante ao que acontece na função do primeiro grau. 

 

 
 

As interseções de uma parábola com o eixo x são justamente as suas raízes.  
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 

300,00. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço 

seja reduzido, de acordo com a equação q = 400  100p, na qual q representa a quantidade de pães 

especiais vendidos diariamente e p, o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o 

gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de 

modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de 

arrecadação diária na venda desse produto. 

O preço p, em reais, do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo 

 

 

 

 

 

 

2. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito 

difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau menor que 3, para alterar as 

notas x da prova para notas y = f(x), da seguinte maneira:  

● A nota zero permanece zero.  

● A nota 10 permanece 10.  

● A nota 5 passa a ser 6.  

A expressão da função y = f(x) a ser utilizada pelo professor é  

a) 

  
b) 

 
c) 

  
d) 

 
e) 

 
 

3. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de 

produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve 

ser controlado, para garantir a qualidade do produto final e a economia do processo. Em uma indústria 

de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a 

função 
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em que T é o valor da temperatura atingida pelo forno, em graus Celsius, e t é o tempo, em minutos, 

decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando 

a temperatura for 48 °C e retirada quando a temperatura for 200 °C. O tempo de permanência dessa 

peça no forno é, em minutos, igual a  

a) 100.  

b) 108.  

c) 128.  

d) 130.  

e) 150. 

 

4. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z, conforme 

mostra a figura. 

 
 

A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei 

  , onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-

se que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas 

condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é:  

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

5. Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário 

percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais 

por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. 

Considerando x o valor, em centavos, do desconto dado no preço de cada litro, e V o valor, em R$, 

arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e x é: 

a) V = 10.000 + 50x  x².  

b) V = 10.000 + 50x + x². 

c) V = 15.000  50x  x².  

d) V = 15.000 + 50x  x².  

e) V = 15.000  50x + x². 
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6. A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante de 

seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão , com t em minutos. Por 

motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura 

de 39ºC. Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa 

ser aberta?  

a) 19,0  

b) 19,8  

c) 20,0  

d) 38,0  

e) 39,0 

7. Sejam f e g funções reais dadas por f(x) = x + 1 e g(x) = 1 + 2x2. 

Os valores de x tais que f(x) = g(x) são:  

a) 𝑥 =  0 𝑜𝑢 𝑥 =  1    

b) 𝑥 =  0 𝑜𝑢 𝑥 =  2    

c) 𝑥 =  1 𝑜𝑢 𝑥 =
1

2
    

d) 𝑥 =  2 𝑜𝑢 𝑥 =  1    

e) 𝑥 =  0 𝑜𝑢 𝑥 =
1

2
 

 

8. Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza, com relativo 

conforto e preço acessível, quase todos os tipos de transportes: escolar e urbano, intermunicipal e 

excursões em geral. 

O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a 

capital de seu estado R$ 60,00 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada 

passageiro pagará mais R$ 2,00 por lugar vago. 

Sendo x o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado V(x), em reais, 

pelo dono da van, para uma viagem até a capital é 

a) V(x) = 902x 

b) V(x) = 930x 

c) V(x) = 900 + 30x 

d) V(x) = 60x + 2x2 

e) V(x) = 900 - 30x - 2x2 

 

9. O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor da entrada a R$ 10,00, 

sempre contava com 1 000 pessoas a cada apresentação, faturando R$ 10 000,00 com a venda dos 

ingressos. Entretanto, percebeu também que, a partir de R$ 10,00, a cada R$ 2,00 que ele aumentava 

no valor da entrada, recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. 

Nessas condições, considerando P o número de pessoas presentes em um determinado dia e F o 

faturamento com a venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em função do 

número de pessoas é dada por:  

a)  F =  P 2 + 60 P 

              20 

b) F =  P2 + 60 P 

             20 

c) 2 +  1200 P 

d) F =  P2 + 60  

             20 

e) 2  - 1200 P 
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10. Uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua produção 

semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo e, para aumentar a vida útil da frota, adota-se a 

política de reduzir a capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Com essa 

medida de redução, o número de caminhões necessários para transportar a produção semanal 

aumenta em 6 unidades em relação ao número de caminhões necessários para transportar a produção, 

usando a capacidade máxima de carga de cada caminhão. Qual é o número atual de caminhões que 

essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de carga?  

a) 36  

b) 30  

c) 19 

d)16  

e) 10 

 

11. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo 

a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela 

função f(t) = -2t² + 120t (em que t é expresso em dia e t  = 0 é o dia anterior àprimeira infecção) e que 

tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. 

A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número 

de infectados chegasse à marca de 1 600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. 

A segunda dedetização começou no 

a) 19º dia. 

b) 20º dia. 

c) 29º dia. 

d) 30º dia. 

e) 60º dia. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

 

Alberto e Isaac resolveram tirar férias. Antes da viagem, discutiam qual seria a forma mais rápida de chegar 

 

do caminho até o hotel. Nós teríamos que fazer o resto do percurso a pé! Em vez de ir de trem, devemos ir 

: Alberto percorreu 

de bicicleta todo o caminho até o hotel. Isaac fez a primeira parte do caminho de trem e percorreu a segunda 

metade a pé. 

A velocidade do trem é 4 vezes maior que a velocidade da bicicleta, e a velocidade da bicicleta é 2 vezes 

maior que a velocidade da caminhada. Quem chegou ao hotel primeiro? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

A arrecadação é dada pelo preço de cada pão multiplicado pela quantidade de pães vendidos e essa 

arrecadação é de 300, assim, temos: 

(400  100p).p = 300 

p²  4p + 3 = 0. 

Resolvendo essa equação do segundo grau temos que p = 3 ou p = 1, logo, o pão deverá ter seu preço 

reduzido para 1 real. 

 

2. a 

Temos que f(x) = ax² + bx + c é a função que muda da nota x para a nota f(x). Assim, temos: 

f(0) = a.0² + b.0 + c = 0, logo, c = 0 

f(10) = a.10² + b.10 + c = 10 => 10.a + b = 1 

f(5) = a.5² + b.5 + c = 6 => 25.a + 5.b = 6 

Resolvendo o sistema: 

10.a + b = 1 

25.a + 5.b = 6 

a =  1/25 

b = 7/5 

Logo, a função f(x) é dada por: 

y =  1/25 x² + 7/5.x 

 

3. d 

- Para T1 = 48°C, temos t = t1 

48 = 7t1/5 + 20 

7.t1/5 = 28 

t1 = 20 min 

- Para T2 = 200°C, temos t = t2 

200 = 2.t2²/125  16t2/5 + 320 

2.t2²/125  16t2/5+ 120 = 0 

t2²  200t2 + 7500 = 0 

Resolvendo Baskhara, temos: 

t2  

t2  

 

- Como T > 100°C devemos ter t2 > 100 min, assim: 

t2 = 150 min 

 

2  t1 = 150 min  20 min = 130 min 

 

4. e 

Como podemos ver pelo gráfico, a função possui apenas 1 raiz real (Ponto V), portanto  

b²  4ac = 0 

(-6)²  4.(3/2). C = 0 

36  6C = 0 

C = 6 

 

5. d 

Do enunciado temos: 

V = (1,50  x/100)(10 000 + 100x) 

V = (150   

V = 15000 + 50x  x² 
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6. d 

O tempo mínimo de espera ocorre quando a temperatura chega à 39ºC, assim: 

 
Repare que o tempo não pode ser negativo, por isso descartamos a raiz negativa. 

 

7. e 

Igualando os valores, temos: 

  
 

8. e  

x pessoas não compareceram para a excursão.  

Pagamento pelos lugares ocupados: 60(15  x) = 900  60x.  

Cada passageiro que compareceu vai pagar mais R$ 2,00 por lugar vago: 2x.  

Total de pagamento pelos lugares vagos: 2x(15  x) = 30x  2x² .  

Valor arrecadado V(x), em reais, pelo dono da van, para uma viagem até a capital é:  

V(x) = 900  60x + 30x  2x² = 900  30x  2x² 

 

9. a  

É necessário saber que, para calcular o faturamento, devemos multiplicar o valor pago por cada uma pelo 

número de pessoas. 

Então, primeiro vamos calcular o valor v da entrada de acordo com o número de aumentos n da 

entrada. A partir desse valor, calcularemos o número de pessoas P a partir desse número de aumentos n 

e valor v. Por fim, devemos colocar o valor também em função do número de pessoas P. 

Vamos por partes: 

 

 

I) v = 10 + 2n 

n = v - 10/2 

 

II) P = 1000 - 40n 

P = 1000 - 40 (v - 10/2) 

P = 1000 - 20v + 200 

P = 1200 - 20v 

v = 60 - (P/2) 

 

III) Agora é só multiplicar o valor v pelo número de pessoas P. 

 

F = v.P 

F = (60 - (P/20)) . P 
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F = 60P - P²/20 

 

10. a 

C = Capacidade de cada caminhão em toneladas  

x = Nº de caminhões  

90 = Produção  

 

90/C = X  

90 = X.C  

 

Se C - 0,5t (cada caminhão perde 0,5 toneladas) então X + 6 (Aumenta 6 caminhões).  

 

Logo: 

 90/(C - 0,5) = (X + 6)  

90 = (X + 6).(C - 0,5)  

90 = X.C - 0,5X + 6C - 6(0,5)  

90 = 90 - 0,5X + 6C - 3  

90 = 87 - 0,5X + 6C  

90 - 87 = -0,5X + 6C  

3 = -0,5X + 6C  

C = 3 + 0,5X/6  

C = 90/X  

 

Assim, 

3 + 0,5X/6 = 90/X  

(6).(90) = 3X + 0,5X²  

540 = 3X + 0,5X²  

0,5x² + 3x - 540 = 0  

- 4.(0,5).(-540)  

 

x1 = (-3 + 33)/2(0,5) = 30  

Logo, se X = 30, com mais 6 caminhões adicionados = 36  

 

11. b  

Queremos calcular o valor de  para o qual se tem  Logo, temos    

 
 

Portanto, como o número de infectados alcança  pela primeira vez no 20º dia, segue o resultado.    

 

Puzzle  
 

O problema pode ser resolvido mais facilmente através de uma lógica simples. Se a bicicleta é duas vezes 

mais rápida que a caminhada, o tempo que levará Alberto para percorrer todo o caminho de bicicleta é igual 

ao tempo que Isaac levará para percorrer metade do caminho a pé. Portanto, mesmo que a velocidade do 

trem fosse algo próximo do infinito, ir de bicicleta continuaria sendo mais rápido. 
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Professor: Alex Amaral 

Monitor:  Rodrigo Molinari 
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Triângulos e Quadriláteros 
25 

jul 
 

RESUMO   
 

 

Triângulos 
 

Lei angular 

  
Teorema do ângulo externo 

 

Seja ABC um triângulo qualquer, temos que o ângulo externo relativo a um vértice é igual a soma dos outros 

dois ângulos internos. Como no esquema: 

 
 

Classificação do triângulo 

 

Quanto aos lados 
Equilátero: Apresenta os três lados congruentes 
Isósceles: Apresenta os dois lados congruentes (e ângulos da base iguais) 
Escaleno: Apresenta os três lados diferentes entre si 

 

Quanto aos ângulos 
Retângulo: Possui um ângulo interno de 90 graus (reto) e dois ângulos agudos 
Acutângulo: Possui três ângulos internos agudos (menor que 90 graus) 
Obtusângulo: Possui um ângulo obtuso (maior que 90 graus) e dois ângulos agudos 
 

Área do Triângulo  
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Quadriláteros 
 

Definição: 

Quadriláteros são polígonos de 4 lados e que possuem certas características especiais: 

- Soma dos ângulos internos é igual a 360° 

- Possuem apenas duas diagonais.  

 Vamos conhecer os quadriláteros mais famosos, como quadrado, retângulo e trapézio 

 

Retângulo: 

É o quadrilátero equiângulo, ou seja, possui os quatro ângulos iguais a 90° 

 
Área: A = b.h 

OBS.: Uma propriedade interessante do retângulo é que suas diagonais têm o mesmo comprimento, ou seja, 

  
 

Quadrado: 

É um quadrilátero regular, ou seja, possui os quatro lados e os quatro ângulos iguais. 

 
Área do quadrado: A = l² 

 

Trapézio 
É um quadrilátero que possui dois lados paralelos, que são chamados de bases. 

 
 

Base média:  
B b

2

+
 

Área: 
(B b).h

2

+
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de 

quadrados de lado medindo 1 m, conforme a figura a seguir.  

 
Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e 

QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de 

materiais: um para a parte sombreada da figura, que custa R$30,00 o m2, e outro para a parte mais clara 

(regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$50,00 o m2. De acordo com esses dados, qual é o custo dos 

materiais usados na fabricação de um vitral? 
a) R$ 22,50 
b) R$ 35,00 
c) R$ 40,00 
d) R$ 42,50 
e) R$ 45,00 

  

2. Observe a figura. 

 
Nela, a, 2a, b, 2b, e x representam as medidas, em graus, dos ângulos assinalados. O valor de x, em 

graus, é: 
a) 100 
b) 110 
c) 115 
d) 120 

 

3. O proprietário de um restaurante deseja comprar um tampo de vidro retangular para a base de uma 

mesa, como ilustra a figura 
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Sabe-se que a base da mesa, considerando a borda externa, tem a forma de um retângulo, cujos lados 

medem AC = 105 cm e AB = 120 cm. 

Na loja onde será feita a compra do tampo, existem cinco tipos de opções de tampos, de diferentes 

dimensões, e todos com a mesma espessura, sendo: 

Tipo 1: 110 cm x 125 cm 

Tipo 2: 115 cm x 125 cm 

Tipo 3: 115 cm x 130 cm 

Tipo 4: 120 cm x 130 cm 

Tipo 5: 120 cm x 135 cm 

 

O proprietário avalia, para comodidade dos usuários, que se deve escolher o tampo de menor área 

possível que satisfaça a condição: ao colocar o tampo sobre a base, de cada lado da borda externa 

da base da mesa, deve sobrar uma região, correspondendo a uma moldura em vidro, limitada por um 

mínimo de 4 cm e máximo de 8 cm fora da base da mesa, de cada lado. 

Segundo as condições anteriores, qual é o tipo de tampo de vidro que o proprietário avaliou que 

deve ser escolhido? 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

  

4. Uma dona de casa pretende comprar uma escrivaninha para colocar entre as duas camas do quarto de 

seus filhos. Ela sabe que o quarto é retangular, de dimensões 4 m × 5 m, e que as cabeceiras das camas 

estão encostadas na parede de maior dimensão, onde ela pretende colocar a escrivaninha, garantindo 

uma distância de 0,4 m entre a escrivaninha e cada uma das camas, para circulação. Após fazer um 

esboço com algumas medidas, decidirá se comprará ou não a escrivaninha. 
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Após analisar o esboço e realizar alguns cálculos, a dona de casa decidiu que poderia comprar uma 

escrivaninha, de largura máxima igual a 
a) 0,8 m. 
b) 1,0 m. 
c) 1,4 m. 
d) 1,6 m. 
e) 1,8 m. 

 

5. Sejam α, β, γ, λ e θ as medidas em graus dos ângulos , , ,  e da figura, 

respectivamente. 

 
 

A soma α + β + γ + λ + θ é igual a: 

a) 120°  
b) 150°  
c) 180°  
d) 210°  
e) 240° 

 

6. Um ambientalista, desejando estimara área de uma região de preservação ambiental, observou em um 

mapa, com escala de 1 cm para cada 100 km, que o formato da região era, aproximadamente, um 

triângulo retângulo de catetos medindo 2 cm e 3cm. Com base nesses dados, conclui-se que a área 

da região de preservação ambiental era, aproximadamente, de: 
a) 20.000 km². 
b) 30.000 km². 
c) 35.000 km². 
d) 40.000 km². 
e) 60.000 km². 

 

7. Na figura, os dois triângulos ABC e FDE são equiláteros. Qual é o valor do ângulo x? 
 

 
a)30° 
b)40° 
c)50° 
d)60° 
e)70° 
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8. Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no 

inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores: modelo A, que consome 600 

g/h (gramas por hora) de gás propano e cobre 35 m² de área, ou modelo B, que consome 750 g/h de 

gás propano e cobre 45 m² de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um 

ambiente com área menor do que a da sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e 

quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta 

seguinte (ambientes representados por três retângulos e um trapézio). 

 
 

Avaliando-se todas as informações, serão necessários 
a) quatro unidades do tipo A e nenhuma unidade do tipo B. 
b) três unidades do tipo A e uma unidade do tipo B. 
c) duas unidades do tipo A e duas unidades do tipo B. 
d) uma unidade do tipo A e três unidades do tipo B. 
e) nenhuma unidade do tipo A e quatro unidades do tipo B. 

 

9. A capacidade mínima, em BTU/h, de um aparelho de ar-condicionado, para ambientes sem exposição 

ao sol, pode ser determinada da seguinte forma:  
- 600 BTU/h por m², considerando-se até duas pessoas no ambiente;  
- para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTU/h;  
- acrescentar mais 600 BTU/h para cada equipamento eletroeletrônico em funcionamento no 

ambiente.  

 
Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala, sem exposição ao sol, de dimensões 4 m 

x 5 m, em que permaneçam quatro pessoas e possua um aparelho de televisão em funcionamento. A 

capacidade mínima, em BTU/h, desse aparelho de ar-condicionado deve ser  
a) 12 000.  
b) 12 600.  
c) 13 200.  
d) 13 800.  
e) 15 000. 

 

10. Diariamente, uma residência consome 20160 Wh. Essa residência possui 100 células solares retangulares 

(dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica) de dimensões 6 cm x 8 cm. Cada 

uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 Wh por centímetro de diagonal. O proprietário dessa 

residência quer produzir, por dia, exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. 
Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? 
a) Retirar 16 células. 
b) Retirar 40 células. 
c) Acrescentar 5 células. 
d) Acrescentar 20 células. 
e) Acrescentar 40 células 
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PUZZLE 
 

 
Como mediria os 11 minutos que são necessários para cozinhar um biscoito, com duas ampulhetas de 8 e 5 

minutos respectivamente? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. b 
A área da região clara pode ser calculada através do quádruplo da área do triângulo APB, visto que os 

triângulos APB, APD, CQD e CQB são congruentes, possuindo mesmas áreas. 
A área da região clara é igual à área da região sombreada e  pode ser calculada através da diferença da 

área do quadrado pela área clara: 
1-0,25=0,75m². 
Calcula-se o preço do vitral através do produto da área de cada região pelo preço do 

m² correspondente. 
Preço= 0,25.50 + 0,75.30 = 12,5 + 22,5 = 35 reais. 

 

2. d 

Sabemos que X é igual 2a + 2b, pois x é ângulo externo do triângulo que possui os ângulos 2b (oposto 

pelo vértice) e 2a. 

x = 2a+2b 

x= 2(a+b) 

e sabemos também que a+b+x=180, pois são ângulos de um triângulo. Agora, substituímos o valor que 

encontramos de y na primeira, e colocamos nessa: 

a+b+x=180 

a+b + 2(a+b) = 180 

a+b+2a+2b=180 

3a+3b=180  

simplificamos por 3: 

a + b = 60 

 

Agora voltamos na formula la de cima: 

x = 2(a+b) 

x = 2 . 60 

x = 120. 
 

3. c 

As medidas dos lados AC = 105 cm e AB = 120 cm poderão variar em 4 cm e 8 cm por cada lado. Logo, 

as medidas mínimas e máximas desses lados, serão respectivamente: AC = 113 cm (105 + 8) valor mínimo 

e AC = 119 cm (105 + 16) valor máximo. 
AB = 128 cm (120 + 8) valor mínimo e AC = 132 cm (120 + 16) valor máximo. Portanto, o único tipo que 

satisfaz essas condições é o tipo 3. 
 

4. b 

O enunciado nos dia que o quarto tem 5 metros de largura e que a arrumação seja tal que sobre x 

metros de espaço para a escrivaninha: 
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Assim, 0,4 x 4 + 1,2 x 2 + x = 5 
x = 1 
Por isso, a escrivaninha deverá ter largura máxima igual a 1 metro. 
 

5. c 

Trace uma paralela ao segmento DF passando pelo ponto A, determinando com AD um ângulo igual ao 

ângulo CDF , e uma paralela ao segmento FE passando pelo ponto B, determinando com BE um ângulo 

igual ao ângulo CEF. O ponto de encontro dessas paralelas formará um ângulo igual ao ângulo DFE. 

Daí vemos que: 

α + β + γ + λ + θ = 180°  

 

6. b 

Como a escala é de 1 cm para 100 km, temos que os região triângulos tem catetos de 200 e 300 km. 

Dessa maneira, a área é de 200 x 300/2 = 30 000 km² 

 

7. b 

Como ABC e DEF são triângulos equiláteros, seus ângulos internos medem 60 graus. Daí, analisando o 

triângulo AGD, podemos escrever: 
GAD = 180  75  60 = 45 
GDA = 180  65  60 = 55. 
Logo, AGD = 180  45  55 = 80. 
No triângulo CGH, x + 80 + 60 = 180 
x = 40. 
 

8. c 

Primeiro, devemos calcular a área de cada ambiente. 

Aquele cuja área seja menor ou igual a 35 m², deve ser utilizado o aparelho do modelo A, pois cobrirá a 

área e será mais econômico na utilização do gás. Para os ambientes que tiverem área entre 35 e 45 m², 

o modelo B é o apropriado, apesar de gastar mais gás propano, é o que cobre a área. 
Os ambientes I, II e III têm a forma retangular, suas áreas são calculadas pela fórmula A=b.h e o IV tem a 

forma de um trapézio, A=  . 
Assim: 

AI = 8.5 = 40m² 

AII= (14-8).5 = 6.5 = 30m² 

AIII= 6.(9-5) = 6.4 = 24m² 
AIV=  = 10.72=35m² 
Dessa maneira, o modelo A será utilizado nos ambientes II e III e o modelo B nos ambientes I e IV, 

om 

 
 

9. d 

Como são 600 BTU/h a cada m² e a sala possui 20 m², são 600.20=1 200 BTU/h. 
Acrescenta-se ainda 600.2=1 200 BTU/h pelas duas pessoas a mais e 600 BTU/h pela televisão em 

funcionamento. 
No total são 12 000 + 1 200 + 600 = 13 800 BTU/h. 



 

 
M
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10. a 

A cada retângulo de dimensões 6 cm x 8 cm, temos uma diagonal de 10 cm. Assim, por dia, cada célula 

produz 10 . 24 = 240 Wh e 100 células produzem 100 x 240 = 24000 Wh. 
Desse modo, temos 3840 Wh a mais que o consumo inicial, logo, percebemos que 3840 Wh / 240 Wh = 

16. Assim, devemos retirar 16 células. 

 

Puzzle 
Colocamos as duas ampulhetas de uma vez só, e quando terminar o de 5 minutos, faltará no de 8, 3 minutos 

para terminar. Nesse momento damos a volta no de 5 minutos. 

Quando terminar o de 8, totalmente (levamos ao total 8 minutos), no de 5 ficaram 2 minutos para terminar. 

Nesse preciso momento damos a volta no de 5 que tardará 3 minutos para terminar, que somados aos 8 que 

haviam passado, somarão 11 minutos no total. 
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Por. 
 

Professor: Raphael Hormes 

Monitor: Pamela Pugllieri 
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RESUMO 
 

 

Advérbios 
 

A função básica de um advérbio é modificar um verbo, entretanto, os advérbios de intensidade e formas 

semanticamente correlatas podem reforçar o sentido de um adjetivo, advérbio, ou ainda uma oração inteira. 

Observe os exemplos abaixo, respectivamente: 

 

1. Ficara completamente imóvel. 

2. O homem caminhava muito devagar. 

3. Eu me recuso, simplesmente. 

  

A classificação dos advérbios ocorre devido à circunstância ou outra ideia acessória que expressam. Entre 

eles estão os advérbios de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação, de tempo.  

 

Analisando os exemplos apresentados acima, temos advérbios de modo terminados em mente 

(completamente e simplesmente) e um advérbio de intensidade (muito). 

 

Locuções Adverbiais 

 

São expressões que exercem a função de advérbios. Iniciam-se comumente por preposição e classificam-se 

como os advérbios, isto é, de acordo com as circunstâncias que exprimem: tempo, modo, intensidade, etc. 

 

Às cegas, às claras, à toa, a medo, à pressa, às pressas, à tarde, à noite, a fundo, às escondidas, às vezes, ao 

acaso, de súbito, vez por outra, lado a lado, etc. Exemplos: 

 

O capitão me olhou de alto a baixo. 

Chagou de tardinha  

 

 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. Considere a charge e as afirmações. 

 

 
A charge é uma ilustração que tem como objetivo fazer uma sátira de alguém ou de alguma situação 

atual por meio de desenhos caricatos 

I. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança; 

II. Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar inédito no país; 

III. Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no banco sugere o 

aumento de idosos no país. 
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Está correto o que se afirma em 

a) I apenas. 

b) II apenas. 

c) I e II apenas. 

d) II e III apenas. 

e) I, II e III. 

 

2. A questão a seguir refere-se ao texto abaixo. 

população, a que não teve acesso a uma boa escola e, mesmo assim, conseguiu galgar posições, o 

problema é sobretudo com a gramática. É esse o público que consome avidamente os fascículos e 

livros do professor Pasquale, em que as regras básicas do idioma são apresentadas de forma clara e 

bem-humorada. Para o segmento que teve oportunidade de estudar em bons colégios, 

a principal dificuldade é com clareza. É para satisfazer a essa demanda que um novo tipo de profissional 

surgiu: o professor de português especializado em adestrar funcionários de empresas. Antigamente, 

os cursos dados no escritório eram de gramática básica e se destinavam principalmente a secretárias. 

De uns tempos para cá, eles passaram a atender primordialmente gente de nível superior. Em geral, os 

professores que atuam em firmas são acadêmicos que fazem esse tipo de trabalho esporadicamente 

 fascinante, porque deixamos de viver a teoria para enfrentar a língua 

-  
(JOÃO GABRIEL DE LIMA. Falar e escrever, eis a questão. Veja, 7/11/2001, n. 1725) 

 

O adjetivo 

um elemento dentro de um conjunto de dificuldades, talvez o mais significativo. Semelhante inferência 

pode ser realizada pelos advérbios: 

a) avidamente, principalmente, primordialmente. 

b) sobretudo, avidamente, principalmente. 

c) avidamente, antigamente, principalmente. 

d) sobretudo, principalmente, primordialmente. 

e) principalmente, primordialmente, esporadicamente. 

 

3.  

 

 
 

Assim as moscas nunca vão cair na sua teia

caracterizam-se, respectivamente, como advérbios de 

Parte superior do formulário 

a) Modo, negação e lugar 

b) Modo, tempo e lugar. 

c) Modo, negação e tempo. 

d) Tempo, modo e lugar. 

e) Tempo, lugar e modo. 
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4. Na fras

emprego dessa mesma preposição indique: 

a) relação de tempo habitual. 

b) relação de instrumento. 

  

5. Filme 

Berenice não gostava de ir ao cinema, de modo que o pai a levava à força.  Cinema era coisa que ele 

adorava, sempre sonhara em se tornar cineasta; não o conseguira, claro, mas queria que a filha 

partilhasse sua paixão, com o que se  sentiria, de certa forma, indenizado pelo destino. Uma 

responsabilidade que só fazia aumentar o verdadeiro terror que Berenice sentia quando se aproximava 

o sábado, dia que habitualmente o pai, homem muito ocupado, escolhia para a sessão cinematográfica 

semanal. À medida que se aproximava o dia fatídico, ela ia ficando cada vez mais agitada e nervosa; e 

quando o pai, chegado o sábado, finalmente lhe dizia, está na hora, vamos, ela frequentemente se 

punha a chorar e mais de uma vez caíra de joelhos diante dele, suplicando, não, papai, por favor, não 

faça isso comigo. Mas o pai, que era um homem enérgico e além disso julgava ter o direito de exigir 

da filha que o acompanhasse (viúvo desde há muito, criara Berenice sozinho e com muito sacrifício), 

mostrava-se intransigente: não tem nada disso, você vai me acompanhar.  E ela o fazia, em meio a 

intenso sofrimento. 

Por fim, aprendeu a se proteger. Ia ao cinema, sim. Mas antes que o filme começasse, corria ao 

banheiro, colocava cera nos ouvidos. Voltava ao lugar, e mal as luzes se apagavam cerrava firmemente 

os olhos, mantendo-os assim durante toda a sessão. O pai, encantado com o filme, de nada se 

apercebia; tudo o que fazia era perguntar a opinião de Berenice, que respondia, numa voz neutra mas 

firme: 

- Gostei. Gostei muito. 

Era de outro filme que estava falando, naturalmente. Um filme que o pai nunca veria. 
MOACYR SCLIAR 

In: Contos reunidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Era de outro filme que estava falando, naturalmente. 

Neste trecho, o termo em destaque cumpre a função de: 

a) afirmar ponto de vista 

b) projetar ideia de modo 

c) revelar sentimento oculto 

d) expressar sentido reiterativo 

 

6. 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, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. 

(DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. "Mãos dadas". In: Sentimento do Mundo. Record.) 

  
No poema "Mãos dadas", os termos destacados apresentam, respectivamente, as circunstâncias 

adverbiais de: 
a) afirmação, negação e modo. 
b) afirmação, intensidade e lugar. 
c) intensidade, tempo e modo. 
d) intensidade, negação e lugar. 
e) intensidade, negação e modo. 
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7.  

 
 

A repetição pode expressar diferentes intenções estilísticas, conforme se observa nos fragmentos 

abaixo. 

Um certo Miguilim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da 

Vereda-do-Frango-d'Água e de outras veredas sem nome (l. 1-4) 

É um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, (l. 14-15) 

Explicite o sentido de cada um dos pares sublinhados. 
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8.  

 
 

As palavras classificadas como advérbios agregam noções diversas aos termos a que se ligam na 

frase, demarcando posições, relativizando ou reforçando sentidos, por exemplo. 

O advérbio destacado é empregado para relativizar o sentido da palavra a que se refere em: 

a) utilizá-las em história presumivelmente verdadeira? (l. 8-9) 

b) Certamente me irão fazer falta, (l. 17) 

c) Afirmarei que sejam absolutamente exatas? (l. 25) 

d) desenterrarmos pacientemente as condições que a determinaram. (l. 36-37) 
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OTEXTO A SEGUIR SERVE PARA AS QUESTÕES 9 E 10. 
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9. Se são eles que vêm até aqui, não há dúvida de que são muito mais desenvolvidos do que nós (l. 16) 

O vocábulo que melhor representa o sentido da expressão sublinhada é: 

 

 

a) certamente 

b) provavelmente 

c) prioritariamente 

d) fundamentalmente 

 

10. Claro, ao abrirmos a possibilidade de que vida extraterrestre inteligente exista, (l. 22) 

No fragmento acima, o vocábulo claro projeta uma opinião do autor do texto sobre o que vai ser dito 

em seguida. Outro exemplo em que a palavra ou expressão sublinhada cumpre função semelhante é: 

a) Desde então, ideias sobre a pluralidade dos mundos têm ocupado (l. 4) 

b) Por mais de 40 anos, cientistas vasculham os céus (l. 28) 

c) Infelizmente, até agora nada foi encontrado. (l. 29) 

d) Nesse caso, quão diferentes seriam dos deuses (l. 38) 

 

11. TEXTO 1 

 

Diz a lenda que, na Bahia, em meados da década de 60 do século passado, havia um menino que, além 

de muito levado, era também muito mentiroso, e que, certo dia, após aprontar muito na sala de aula, 

foi colocado de castigo no porão da escola por sua professora. 

Depois de certo tempo, o menino começou a gritar desesperadamente que havia uma cobra com ele, 

mas, como ele era muito mentiroso, ninguém levou a sério. Dizem que seria uma enorme sucuri, que 

devorou o garoto depois de matá-lo por esmagamento; há versões que dizem até que, quando a 

professora entrou no porão, ainda pôde ver o pé do menino desaparecendo na boca da cobra. 

A partir dessa trágica data, o fantasma do menino passou a assombrar os porões de diversas escolas. 

 

 

 

 

Assinale a opção que apresenta a substituição do mesmo tipo que está incorreta. 

a) Reagiu raivosamente = Reagiu com raiva. 

b) Cantou tristemente = Cantou com tristeza.  

c) Agiu solenemente = Agiu sozinho. 

d) Gritava nervosamente = Gritava com nervosismo.  

e) Comia vorazmente = Comia com voracidade. 

 

 

12. Morfologicamente, a expressão sublinhada na frase abaixo é classificada como locução: 

"Estava à toa na vida..."  

 

a) adjetiva 

b) adverbial 

c) prepositiva 

d) conjuntiva  

e) substantiva  
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13.  

 
 

Assinale a alternativa em que o termo sublinhado e sua análise sobre a ideia que ele assume no texto 

está INCORRETA. 

a)  enquanto  ideia de finalidade. 

b)   ideia de adversidade.  

c)  devido  

ideia de causa.  

d)   ideia de 

conclusão. 
 

14. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta: 

Sonolento leitor, o jogo do Brasil já aconteceu. Como estou escrevendo ontem, não faço ideia do que 

ocorreu. Porém, tentei adivinhar a atuação dos jogadores. Cabe ao leitor avaliar minha avaliação e dar-

me a nota final. 
TORETO, José Roberto. Folha de S. Paulo, 13/06/2002, A-1 

  

 
a) marcou que a leitura do texto acontece simultaneamente ao processo de produção do texto. 
b) adequou esse elemento à forma verbal composta de auxiliar + gerúndio, para guiar a interpretação 

do leitor. 
c) não observou a regra gramatical que impede o uso do verbo no presente com aspecto durativo 

juntamente com um marcador de passado. 
d) sinalizou explicitamente que a produção e a leitura do texto acontecem em momentos distintos. 
e) lançou mão de um recurso que, embora gramaticalmente incorreto, coloca o leitor e o produtor 

do texto em dois momentos distintos: passado e presente, respectivamente. 
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15. O ÓDIO À DIFERENÇA 

É milenar o hábito de estranhamento entre os homens. Indivíduos que por algum motivo destoam num 

grupo qualquer costumam provocar sentimentos de antipatia entre aqueles que se sentem iguais entre 

si  e superiores ao que lhes parece diferente. O racismo, baseado em preconceito, nasce daí. Povos 

mais escuros, mais pobres, menos cultos ou simplesmente de outra etnia sempre foram vítimas de 

desprezo irracional por parte da coletividades que se consideram superiores na comparação. 
VEJA, 26/9/2001 
O advérbio simplesmente sugere que, no tocante ao bom convívio entre as pessoas, ser de outra etnia, 

em comparação com ser mais escuro, mais pobre, menos culto, tem 
a) nenhuma importância 
b) igual importância 
c) muita importância 
d) menos importância 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Leia a tirinha abaixo. 

 
 

O que provoca o sentido do humor? Explique. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios 
 

1. e 

Todas as sentenças estão corretas. 

 

2. d 

contexto 

 

 

3. b 

 

 

4. a) Às segundas e terças-feiras fazemos visitas a instituições de caridade.  

b) O assaltante foi morto a tiros. 

 

5. a 

 

6. d 

 

 

7. A repetição é um valioso artifício estilístico. No fragmento do texto de Guimarães Rosa, pode-se observá-

la em dois momentos diferentes. No primeiro, "longe, longe daqui", a repetição do longe, advérbio, tem 

efeito superlativante, intensificador (muito longe, longíssimo), tornando a distância maior. Em "entre 

morro e morro", a repetição dos substantivos confere ao par valor quantitativo (muitos morros). A 

preposição entre funciona como elemento limitador do espaço. (Comentário Uerj) 

 

8. a 

Quando se diz que um advérbio pode relativizar o sentido do termo a que se liga, quer se dizer que o 

termo não pode ser tomado em sentido absoluto, mas apenas em sentido relativo a determinada 

circunstância. No caso, o advérbio "presumivelmente", em "utilizá-las em história presumivelmente 

verdadeira?", de fato relativiza o sentido do adjetivo "verdadeira": a história não é absolutamente 

verdadeira, mas verdadeira apenas em relação ao que presume quem a conta, isto é, de que deve ser 

verdadeira. (Comentário Uerj) 

 

9. a 

A expressão grifada tem por objetivo apresentar uma conclusão inequívoca do autor para a condição 

enunciada anteriormente, e o vocábulo que melhor expressa esse sentido pretendido é "certamente". 

(Comentário Uerj) 

 

10. c 

Modalizadores são palavras ou expressões que projetam um ponto de vista do enunciador acerca do que 

está sendo enunciado, revelando diferentes intenções comunicativas. Com o uso de "infelizmente", por 

exemplo, fica clara a expectativa do autor de que fosse encontrado sinal de vida extraterrena, assim como 

a frustração dessa expectativa. (Comentário Uerj) 

 

11. c 
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12. b 

adverbial, para indicar a circunstância de modo. 

 

13. a 

A ideia expressa é a de causa. 

 

14. d 

A combinação do tempo verbal presente com um advérbio de tempo que dá ideia de passado deixa clara 

a intenção do autor de explicitar que a produção do texto não se dá no mesmo momento de sua recepção 

pelo leitor 

 

15. d 

questões de conivência mais 

importantes do que etnia, raça etc. 

 

 

Questão Contexto  
 

A repetição é um incrível recurso estilístico e é utilizada, nesse caso, para enfatizar uma certeza, entretanto, 

há uma quebra de expectativa: após a repetição assertiva e enfática de muitos advérbios pelo personagem, 

percebemos que sua certeza não era precisa. 

ábulos soarem de forma idêntica. 
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Por. 
 

Professor: Raphael Hormes 

Monitor: Pamela Pugllieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
P

o
r.

 

 

Palavras denotativas/ Preposições/ 

Interjeições 

26 

jul 
 

RESUMO 
 

 

Palavras denotativas 

  

As palavras denotativas possuem essa nomenclatura por não se enquadrarem em nenhuma classe gramatical. 

Embora elas se assemelhem, em alguns aspectos, aos advérbios, não possuem uma classificação especial. 

No ponto de vista semântico elas são importantes no contexto em que se encontram e são classificadas de 

acordo com a ideia que expressam, são elas: designação, exclusão, inclusão, realce, retificação e situação, 

afetividade, explanação e limitação. 

  

● Sinto que ele me escapa, ou melhor, que nunca me pertenceu. (retificação) 

● Da família só elas duas subsistiam. (exclusão) 

● Tudo na Vida engana, até a Glória. (inclusão) 

● Só Deus é perfeito. (limitação) 

● Ainda bem que o orador foi breve! (afetividade) 

 

Preposição 

  

As preposições relacionam dois termos de uma oração, de forma que o sentido do primeiro (antecedente) é 

explicado ou completado pelo segundo (consequente). 

  

Vou (antecedente) a (preposição) Roma (consequente). 

  

Além disso, as preposições denotam diferentes significados dependendo do contexto em que estão 

inseridas. Elas podem possuir valores semânticos de: posse, causa, matéria, assunto, companhia, finalidade, 

instrumento, lugar, origem, tempo, meio, conformidade, modo e oposição. Veja alguns exemplos: 

  

● Os objetos que foram comprados são feitos com porcelana. (matéria) 

● Viajaremos nas férias para descansar. (finalidade) 

● Os visitantes vinham do Maranhão. (origem) 

● Recebemos as visitas com muita alegria. (modo) 

 

Interjeição 

  

A interjeição é a expressão com que traduzimos uma reação emotiva. Uma mesma interjeição pode 

corresponder a sentimentos variados e por isso, deve-se estar atento ao contexto e a entoação dessa palavra. 

Assim como os advérbios, as interjeições também são classificadas de acordo com o sentimento que 

denotam. Veja os exemplos mais comuns: 

  

● Alegria: Oba! Oh! Ah! 

● Aplauso: Bis! Bravo! Viva! 

● Dor: Ai! Ui! 

● Espanto ou surpresa: Ah! Ih! Oh! Ué! Puxa! 

● Invocação: Alô! Ô! Ó! Olá! Psiu! 

● Silêncio: Psiu! Silêncio! 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1.  

 
 

Assinale a única alternativa correta quanto à classificação das palavras, feita a partir da análise do uso 

destas no diálogo entre a avó e os netos. 

a) Levado é o infinitivo do verbo levar, que se classifica, no texto, como adjetivo do substantivo 

menino. 

b) O pronome indefinido isso é um elemento de coesão, que retorna o conteúdo da fala da garota, 

expressa no primeiro quadrinho. 

c) 

têm natureza de uma interjeição. 

d) A forma nominal Querida é o gerúndio do verbo querer que, na fala da avó, classifica-se como 

substantivo. 

e) O adjetivo legal funciona, no texto, como uma interjeição, expressando uma ideia apreciativa, cujo 

sentido é "conforme ou relativo à lei" 

 

2.  

 

 
No último quadrinho, a expressão DROGA! Refere-se a: 

a) um substantivo que nomeia o objeto que o menino deveria comprar. 

b) um adjetivo que qualifica o modo como a mãe deu a ordem para o menino. 

c) um advérbio que acompanha o verbo esquecer, modificando-o em seu valor original. 

d) uma interjeição que indica um julgamento negativo do menino sobre sua própria ação. 

e) uma conjunção subordinativa que imprime valor de circunstância concessiva ao trecho seguinte. 
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3. No quadrinho abaixo, o valor semântico da preposição na combinação "AONDE" indica: 

 
a) movimento. 
b) companhia. 
c) tempo. 
d) causa. 
e) finalidade. 

 

4. Bode no pasto 

Quase ninguém duvidou do saber do homem, do seu poder mágico, pois andava com uns livros de 

história, de magia, com versões sobre fatos reais, mistérios, ciências ocultas. Até mesmo os céticos, 

críticos, admitiam sua condição de mestre, de domínio da arte, da mágica, reflexo de vivências no país 

e no mundo. 

Então visto como sábio, senhor de poderes ocultos, o homem prometeu uma façanha, ou seja, domar 

bodes, mudar o hábito da espécie. Aí pegou umas folhas, esfregou na venta dum cabrito, e garantiu 

 
(Nagib Jorge Neto. Diario de Pernambuco. 20 / 11/ 98) 

 

As palavras destacadas no texto estabelecem, respectivamente, as seguintes relações lógicas: 

a) explicação, soma, comparação, soma, conclusão 

b) causa, inclusão, comparação, explicação, situação 

c) causa, exclusão, conformidade, retificação, tempo 

d) conclusão, soma, conformidade, ratificação, tempo 

e) explicação, inclusão, causa, retificação, conclusão 

 

5. Essas moças tinham o vezo de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando 

principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os 

aviamentos de qualidade superior , o feitio admirável. Envaideci-me: nunca havia reparado em tais 

vantagens. Mas os gabas se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi afinal que elas 

zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso: achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, 

diferente das grosserias a que me habituara. Em geral me diziam com franqueza que a roupa não me 

assentava no corpo, sobrava nos sovacos. 
RAMOS, G. Infância. Rio de Janeiro: Record, 1994. 

COMPARTILHE 

Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, 

promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido 

pela expressão 

a) "a singularidade". 

 

c) "os gabos". 

d) "Longe disso". 

e) "Em geral". 

 

6. O projeto Montanha Limpa, desenvolvido desde 1992, por meio da parceria entre o Parque Nacional 

de Itatiaia e a DuPont, visa amenizar os problemas causados pela poluição em forma de lixo deixado 

por visitantes desatentos.  
(Folheto do Projeto Montanha Limpa do Parque Nacional de Itatiaia).  
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A preposição que indica que o Projeto Montanha Limpa continua até a publicação do Folheto é  
a) entre.  
b) por (por visitantes).  
c) em.  
d) por (pela poluição).  
e) desde 

 

7. Labaredas nas trevas Fragmentos do diário secreto de Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski 

20 DE JULHO [1912] 

Peter Sumerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio- -me, 

prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu, ou outra pessoa, 

escreve

saiba que é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo 

 

20 DE DEZEMBRO [1919] 

Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da 

língua inglesa. Já se passaram dezenove anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. E 

parece que outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os vinte e cinco anos de 

 
FONSECA, R. Romance negro e outras histórias. São Paulo: Companhia das Letras, 1992 (fragmento). 

 

Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Ao 

-se 

estabelecer, entre os dois fragmentos do texto em questão, uma relação semântica de 

a) causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto, em que uma contém a causa e a 

outra, a consequência 

b) temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é 

relatado nas partes em questão. 

c) condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto, em que uma resulta ou 

depende de circustâncias apresentadas na outra. 

d) adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta uma 

orientação argumentativa distinta e oposta à outra. 

e) finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta o meio, 

por exemplo, para uma ação e a outra, o desfecho da mesma. 

 

8. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta: 

Sonolento leitor, o jogo do Brasil já aconteceu. Como estou escrevendo ontem, não faço ideia do que 

ocorreu. Porém, tentei adivinhar a atuação dos jogadores. Cabe ao leitor avaliar minha avaliação e dar-

me a nota final. 
TORETO, José Roberto. Folha de S. Paulo, 13/06/2002, A-1 

  

 

a) marcou que a leitura do texto acontece simultaneamente ao processo de produção do texto. 

b) adequou esse elemento à forma verbal composta de auxiliar + gerúndio, para guiar a interpretação 

do leitor. 

c) não observou a regra gramatical que impede o uso do verbo no presente com aspecto durativo 

juntamente com um marcador de passado. 

d) sinalizou explicitamente que a produção e a leitura do texto acontecem em momentos distintos. 

e) lançou mão de um recurso que, embora gramaticalmente incorreto, coloca o leitor e o produtor 

do texto em dois momentos distintos: passado e presente, respectivamente. 
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9.  

 
O emissor do texto apresenta um discurso parcial no qual se percebe uma visão bastante negativa do 

crescimento da população idosa. Apenas um dos recursos abaixo NÃO foi utilizado para convencer o 

leitor de seu ponto de vista. Assinale-o.   

a) Hiperbolização da linguagem evidenciada na grande quantidade de advérbios de intensidade e no 

exagero de algumas afirmações.  

b) Metáforas impactantes e alarmista -   

c) Argumentos de dados, baseados em provas concretas e/ou pesquisas científicas.   

d) Uso do contraste, caracterizado pela presença de antíteses e pela oposição de ideias.   

 

10. O acervo do Museu da Língua Portuguesa é o nosso  

ser, por isso, guardado e exposto em uma redoma de vidro. 

Assim, o museu, dedicado à valorização e difusão da língua portuguesa, reconhecidamente importante 

para a preservação de nossa identidade cultural, apresenta uma forma expositiva diferenciada das 

demais instituições museológicas do país e do mundo, usando tecnologia de ponta e recursos 

interativos para a apresentação de seus conteúdos. 
Disponível em: www.museulinguaportuguesa.org.br. Acesso em: 16 ago. 2012 (adaptado). 

  

em um museu. A relevância desse tipo de iniciativa está pautada no pressuposto de que 

a) a língua é um importante instrumento de constituição social de seus usuários. 

b) o modo de falar o português padrão deve ser divulgado ao grande público. 

c) a escola precisa de parceiros na tarefa de valorização da língua portuguesa. 

d) o contato do público com a norma-padrão solicita o uso de tecnologia de última geração. 

e) as atividades lúdicas dos falantes com sua própria língua melhoram com o uso de recursos 

tecnológicos. 
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11. Impressionista 

Uma ocasião, 

meu pai pintou a casa toda 

de alaranjado brilhante. 

Por muito tempo moramos numa casa, 

como ele mesmo dizia, 

constantemente amanhecendo. 

 
(Adélia Prado) 

 

Sobre aspectos gramaticais, assinale a opção correta: 

a) 

ser tratado como numeral, e não como artigo. 

b) No  

c)  

d) 

expressão adverbial de valor durativo. 

e) empresta, além de uma noção de modo, uma de frequência ao verbo 

 

 

12. a bala. Foi necessário apenas um disparo; o assaltante recebeu a bala na 

 

No texto, os vocábulos em destaque são respectivamente: 

a) preposição e artigo 

b) preposição e preposição 

c) artigo e artigo 

d) artigo e preposição 

e) artigo e pronome indefinido 

 

13. Assinale a frase em que a forma sob/sobre foi empregada inadequadamente. 
a)  sob  
b)  sobre as pessoas, então as pessoas não assumem 

mais responsabilidade sobre  
c)  sob  
d) a certa sob  
e)  sobre a televisão é que ela permite que vários milhões de pessoas riam da 

 

 

14. Observe os termos sublinhados nas seguintes frases: 
  

Chegou a hora do público se manifestar contra a publicação desse impostor.  
As palmas do público ecoavam pelo teatro, em apoio à proposta de Nabuco.  
Vista do público, a cantora parecia bonita; da coxia, percebia-se que era feia.  

 
Sobre eles, é correto afirmar:  
a) Para o segundo exemplo, vários gramáticos recomendam a forma de o em lugar de do, porque a 

preposição está regendo o sujeito.  
b) Para o terceiro exemplo, vários gramáticos recomendam a forma de o em lugar de do, porque a 

preposição está regendo o sujeito.  
c) Nos três exemplos, os termos sublinhados exercem a mesma função sintática de adjunto adverbial.  
d) No primeiro e no segundo exemplos, os termos sublinhados exercem a mesma função sintática de 

adjunto adnominal.  
e) Para o primeiro exemplo, vários gramáticos recomendam a forma de o em lugar de do, porque o 

público é sujeito, que não deve ser iniciado por preposição. 
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15. O segmento em que a preposição destacada estabelece uma relação de causa é: 
a) A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada. 
b) A escada, de degraus gastos, subia ingrememente. 
c) No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de  

 do pó acumulado... 
 do saguão. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Observe a imagem: 

 

 
 

 

O texto acima apresenta um desvio gramatical. Comente, levando em conta o possível motivo que levou o 

autor ao erro. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. c 

 

 

2. d 

 

 

3. a 

vamente, 

preposição e artigo. 

 

4. b 

Pois e como são conjunções e considerando o contexto no qual foram inseridas, estabelecem, 

respectivamente, relação de causa e de comparação; já as demais são palavras denotativas e estabelecem 

as seguintes relações lógicas: até mesmo (inclusão); ou seja (explicação) e aí (situação). 

 

5. d 

elogiar, mas a zombar de sua cara por meio da ironia. 

 

6. e 

 

 

7. b 

Entre os dois fragmentos do texto há a relação estabelecida com o tempo, pois, nas partes em análise, o 

tempo localiza o que é narrado.  

 

8. e  

passado. 

 

9. c 

Dentre as estratégias argumentativas utilizadas pelo autor para convencer seu interlocutor não há a 

apresentação de dados  concretos,  pesquisas etc. 

 

10. a 

O trecho que corrobora a resposta sobre a importância de um Museu dedicado à Língua Portuguesa é 

 

 

11. c 

lor durativo. 

 

12. a 

 

 

13. d 

 

 

14. e 
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-

 

 

15. d 

 do 

parda.  

 

Questão Contexto  

ortográfico, mas também pelos dois vocábulos soarem de forma idêntica. 
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Quí. 
 

Professor:  Xandão 

Monitor:  João Castro 
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Distribuição eletrônica, classificação 

periódica dos elementos e 

propriedades periódicas e aperiódicas 

24 

jul 

 

 

RESUMO   
 

 

Distribuição eletrônica  

 

O químico Linus Pauling propôs um diagrama prático de distribuição eletrônica. Nele, os elétrons são 

distribuídos em ordem crescente de energia em níveis e subníveis da eletrosfera do átomo. 

 

Veja o Diagrama de Pauling, na figura abaixo, e perceba a ordem de preenchimento expressa nas setas 

vermelhas.  

 

 

Neste ponto, é importante notar que os elétrons que existem hoje, com exceção dos descobertos em 2016, 

se distribuem em até 7 níveis de energia e cada nível contém um determinado número de subníveis.  

 

O subnível s comporta o máximo de 2 elétrons; o p, 6; o d, 10 e o f, 14.  

 

Exemplo: 

Veja o preenchimento de um átomo com 60 elétrons como exemplo:  

 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f4 

 

Importante! 

 

Para saber o número de elétrons a preencher em um átomo neutro lembre-se que o número de prótons é 

igual ao número de elétrons em um átomos neutro. Portanto, o número atômico indicará o número de 

elétrons. No caso de íons, deve-se adicionar ou remover elétrons à quantidade de elétrons no átomo neutro 

após a distribuição do elétrons do átomo na sua forma neutra. 

 

Distribuição eletrônica em íons 

 

Íons podem seguir a seguinte regra de distribuição: faz-se o preenchimento do átomo em seu estado neutro 

e, depois, retira(m)-se o(s) elétron(s) da camada de valência (a mais externa). No caso de ânions, adicionam-

se os elétrons nas camadas seguintes.  
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Exemplo:  

Fe: 1s22s22p63s23p64s23d6 

Fe2+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6  

 

S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4  

S2-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

 

 

Distribuição por camadas e por subníveis 

 

Camadas serão representadas por letras ou números (de 1 a 7 ou de K a Q) e suportam um número definido 

de elétrons (representadas abaixo): 

 

Camada 1 ou K = 2;  

Camada 2 ou L = 8;  

Camada 3 ou M = 18;  

Camada 4 ou N = 32;  

Camada 5 ou O = 32;  

Camada 6 ou P = 18;  

Camada 7 ou Q = 8. 

 

Perceba a diferença entre os tipos de preenchimento pelo exemplo do enxofre (S). Em uma das distribuições, 

mostram-se os subníveis, enquanto a outra mostra apenas as camadas preenchidas.  

 

S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4  (por subníveis)   

S: K = 2; L = 8; M = 6  (por níveis ou camadas) 

 

Classificação periódica dos elementos  

 

Em 1817, Lei das Tríades, Dobereiner (alemão): organizou elementos em tríades (com propriedades 

média das massas 

dos elementos anterior e posterior. Foi a primeira tabela, ou tentativa de organização, com alguma 

relevância. 

 

Em 1871, Ordem pelas Massas Atômicas, Dimitri Mendeleev (russo) anotou, em fichas, as propriedades de 

todos os elementos conhecidos na época, como massa, ponto de fusão, ponto de ebulição etc. As analisou 

e percebeu que se organizasse em ordem crescente de massa haveria certa regularidade entre os elementos. 

Guardava semelhanças com a classificação atual, mas ainda apresentava problemas: isótopos, ou seja, um 

elemento com duas massa distintas, como organizar?  

 

Mendeleev chegou a prever massa e propriedades de elementos ainda não descobertos à época.  Anotou 

um ponto de interrogação e determinou algumas de suas propriedades. Futuramente foram se confirmando 

suas previsões. 
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Exemplo da organização proposta por Mendeleev, que teve grande influência 

 

Em 1913, Ordem de Número Atômico, Moseley (inglês): Após resultado de trabalho de Moseley com raios-X 

de cerca de 40 elementos, a tabela foi modificada: passou a ser orientada pelo número atômico dos 

elementos ao invés do peso. Ele associou as propriedades dos elementos aos seus números atômicos.  E 

Seabord acrescentou lantanídeos e actinídeos à tabela.  

 

→ Tabela atual 

 

 

 

Organização 

 

✓ É feita em linhas e colunas 

✓ As linhas recebem nomes: períodos ou séries. 

✓ O período diz quantas camadas um átomo tem, e elementos do mesmo período possuem o mesmo 

número de camadas 

✓ Colunas são chamadas de grupos ou famílias 

✓ Elementos de uma mesma coluna irão apresentar a mesma terminação na distribuição eletrônica e  terão 

propriedades químicas semelhantes. Exemplos: Si e C.  
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A tabela contém 18 colunas divididas em famílias. A família A (elementos representativos), B (metais de 

transição), lantanídeos e actinídeos. 

 

Família A (grupos 1, 2, e de 13 a 18) 

 

IA: Metais alcalinos (terminam distribuição em ns1, onde n é o número do período) 

IIA: Metais alcalinos terrosos (terminam distribuição em ns2) 

IIIA: Família do Boro (terminam distribuição em ns2 np1) 

IVA: família do Carbono (terminam distribuição em ns2 np2) 

VA: Família do Nitrogênio (terminam distribuição em ns2 np3) 

VIA: Calcogênios (terminam distribuição em ns2 np4) 

VIIA: Halogênios (terminam distribuição em ns2 np5) 

VIIIA: Gases Nobres (terminam distribuição em ns2 np6) 

 

Família B (elementos de transição externa, grupos 3 ao 12): 

 

1a coluna da família B até a última: IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, VIIIB, IB, IIB. 

Elementos dessas colunas terminam suas distribuições em ns2 (n-1)dx, onde x vai de 1 a 10 e depende da coluna 

onde o elemento se encontra.  Por exemplo: IIIB, x = 1; VB, x =3.  

 

Série dos lantanídeos e actinídeos (elementos de transição interna): são aqueles que terminarão sua 

distribuição eletrônica no subnível f. 

 

Divisão por propriedades 

 

Metais e ametais (fundamental conhecê-los para entender melhor ligações químicas) 

 

✓ Metais são dúcteis e maleáveis, ótimos condutores de eletricidade (em verde na tabela abaixo). Em 

geral, apresentam poucos elétrons na camada de valência e tendem a doar seus elétrons para 

alcançar seus octetos.   

✓ Ametais tem propriedades distintas das de cima (elementos em amarelo na tabela abaixo). Em geral, 

têm muitos elétrons na última camada e tendem a receber elétrons ou compartilhar por ligação 

covalente normal ou dativa. Apresentam alta eletronegatividade.  

✓ H não é nem metal, nem ametal, nem gás nobre  

 

Propriedades Periódicas e Aperiódicas 

 

Propriedade periódicas são aquelas que de acordo com o aumento do número atômico os valores aumentam 

ou diminuem de forma regular ao longo dos períodos e grupos da tabela periódica. 

 

✓ Raio atômico 

O raio atômico também pode ser chamado de tamanho do átomo, é a metade da distância entre o núcleo 

de dois átomos isótopos. Com isso pode-se dizer que o raio atômico é a distância do núcleo até o seu elétron 

mais externo. 

Analisando a tabela periódica podemos dizer que o tamanho do raio atômico cresce com o aumento do 

número de camadas (crescendo para baixo) e com a diminuição do seu número atômico (crescendo para a 

esquerda). 
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Obs.: o raio de um cátion é menor que o raio de seu átomo, e o raio de um ânion é maior que o raio de seu 

átomo. 

 

✓ Energia de Ionização ou Potencial de ionização (E.I.) 

É a energia mínima necessária para que um átomo isolado, e no estado gasoso, perca um elétron e se 

transforme em um cátion. 

  

Analisando a tabela periódica podemos dizer que a energia de ionização cresce com a diminuição do número 

de camadas, pois haverá assim uma menor distância e maior atração entre prótons e elétrons (crescendo para 

cima) e com o aumento do seu número atômico (crescendo para a direita). 

 

 

X(g) + E.I. X+
(g) + e- 

 

 

 

✓ Eletronegatividade 

É a energia necessária para a entrada de um elétron num átomo isolado. Quanto maior a afinidade eletrônica, 

maior é a capacidade do átomo de receber elétron. 

 

Analisando a tabela periódica podemos dizer que a eletronegatividade cresce com a diminuição do período, 

pois haverá assim uma menor distância e maior atração entre prótons e elétrons (crescendo para cima) e com 

o aumento do seu número atômico (crescendo para a direita). 

 

X(g) + e-  X+
(g) + Energia 

 

 

 

 

✓ Afinidade eletrônica ou eletroafinidade (A.E.) 

É a quantidade de energia liberada quando um átomo isolado, e no estado gasoso, ganha um elétron e se 

transforme em um ânion. 
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Analisando a tabela periódica podemos dizer que a afinidade eletrônica cresce com a diminuição do período, 

pois haverá assim uma menor distância e maior atração entre prótons e elétrons (crescendo para cima) e com 

o aumento do seu número atômico (crescendo para a direita). 

 

X(g) + e- X+
(g) + A.E. 

  

 
 

✓ Eletropositividade ou caráter metálicoÉ a capacidade que um átomo apresenta de ceder elétrons 

em uma ligação química. Está propriedade reflete a capacidade contrária a da eletronegatividade. 

 

 

Propriedade aperiódicas 

 

São aquelas que de acordo com o aumento do número atômico não possuem regularidade ao longo dos 

períodos e grupos da tabela periódica. 

 

✓ Massa atômica (A) 

A massa atômica é dada pelo somatório do número atômico (Z) e nêutrons (n). A massa cresce no mesmo 

sentido do número atômico, para direita e para baixo.   

A = Z + n 

 

✓ Calor específico (c) 

O calor específico é dado por: 

c = Q/m(Tf-To) 

 

 Portanto, crescimento é inverso ao número atômico (que é proporcional à massa): para a esquerda e para 

cima.  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Sendo o subnível 4s1 (com um elétron) o mais energético de um átomo podemos afirmar que:  

I. O número total de elétrons deste átomo é igual a 19.  

II. Este átomo apresenta 4 camadas eletrônicas.  

III. Sua configuração eletrônica é 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4s1  

 

a) apenas a afirmação I é correta.  

b) apenas a afirmação II é correta.  

c) apenas a afirmação III é correta.  

d) as afirmações I e II são corretas.  

e) as afirmações II e III são corretas. 
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2. Em relação à configuração eletrônica nos níveis e subníveis dos átomos, analise as seguintes 

afirmativas: 

I. Quanto mais distanciado do núcleo se encontrar o elétron, maior será o seu conteúdo 

energético.  

II. A terceira e quarta camadas admitem, no máximo, 18 elétrons e 32 elétrons, respectivamente. 

III. A primeira camada é a menos energética e pode ter, no máximo, 8 elétrons.  

 

Está(ão) correta(s), pelo modelo atual,  

a) I apenas.  

b) II apenas.  

c) III apenas.  

d) I e II apenas.  

e) II e III apenas. 

 

3. Durante uma prova de Química, um aluno do 2° grau deveria citar características do elemento químico 

flúor. Esse aluno tinha como fonte de consulta apenas uma tabela periódica. Assinale a alternativa que 

contém uma característica que ele não poderia ter retirado de sua fonte.  

a) Possui 7 elétrons na camada de valência.  

b) Possui o número atômico igual a 9.  

c) Possui alta eletronegatividade.  

d) Possui alta viscosidade.  

e) Pertence a família 7A. 

 

4. Considere as afirmativas abaixo:  

I. A primeira energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo 

neutro no estado gasoso.  

II. A primeira energia de ionização do sódio é maior do que a do magnésio.  

III. Nos períodos da tabela periódica, o raio atômico, sempre cresce com o número atômico.  

IV. A segunda energia de ionização de qualquer átomo é sempre maior que a primeira.  

 

São afirmativas corretas:  

a) II e III.  

b) II e IV.  

c) I, II, III e IV.  

d) I e IV.  

e) I e II. 
 

5. Considere as afirmações a seguir:  

I. O elemento químico de número atômico 30 tem 3 elétrons de valência.  

II. Na configuração eletrônica do elemento químico com número atômico 26 há 6 elétrons no 

subnível 3d.  

III. 3s2 3p3 corresponde à configuração eletrônica dos elétrons de valência do elemento químico de 

número atômico 35. IV. Na configuração eletrônica do elemento químico de número atômico 21 

há 4 níveis energéticos.  

 

Estão corretas, somente:  

a) I e II  

b) I e III  

c) II e III  

d) II e IV  

e) III e IV 
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6. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os símbolos das espécies que possuem, 

respectivamente, as seguintes configurações eletrônicas: 

 
 

(Z = 34)  

 

 

c) As   

d) As, Cu+   

e) As, Zn2+,  

 

7. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de 

qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos 

de titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar 

coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras, nos ossos da mandíbula e do maxilar. Jornal 

do Brasil, outubro 1996. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração 

eletrônica será: 

 
 

8. Analisando a classificação periódica dos elementos químicos, pode-se afirmar que:  

a) o raio atômico do nitrogênio é maior que o do fósforo.  

b) a afinidade eletrônica do cloro é menor que a do fósforo.  

c) o raio atômico do sódio é menor que o do magnésio.  

d) a energia de ionização do alumínio é maior que a do enxofre.  

e) a energia de ionização do sódio é maior que a do potássio. 

 

9. Considerando um grupo ou família na Tabela Periódica, podemos afirmar em relação ao raio atômico 

que:  

a) aumenta com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de camadas.  

b) Aumenta à medida que aumenta a eletronegatividade.  

c) Não sofre influência da variação do número atômico.  

d) Diminui à medida que aumenta o número atômico, devido ao aumento da força de atração do 

núcleo.  

e) Diminui com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de elétrons 

 

10. Na classificação periódica, a energia de ionização e a eletronegatividade (exceto gases nobres) dos 

elementos químicos aumenta:  

a) das extremidades para o centro, nos períodos.  

b) das extremidades para o centro, nas famílias.  

c) da direita para a esquerda, nos períodos. 

d) de cima para baixo, nas famílias.  

e) de baixo para cima, nas famílias. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

Como já aprendemos distribuição eletrônica e propriedades periódicas proponho que através das 

distribuições a seguir digam qual o grupo (família) e período da tabela periódica pertence o elemento e os 

classifique em ordem crescente de raio atômico 

I - 1s2 2s1 

II  1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 

III - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 
1. d 

I. O número total de elétrons deste átomo é igual a 19. Verdadeiro. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

II. Este átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. Verdadeiro. K = 2, L = 8, M = 8, N =1  

III. Sua configuração eletrônica é 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4s1 - Falso.  

A sua distribuição é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

 

2. d  

I) Quanto mais distanciado do núcleo se encontrar o elétron, maior será o seu conteúdo energético. 

Verdadeiro. Quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, menor a força de atração e maior é a sua 

energia total.  

II) A terceira e quarta camadas admitem, no máximo, 18 elétrons e 32 elétrons, respectivamente. 

Verdadeiro.  

III) A primeira camada é a menos energética e pode ter, no máximo, 8 elétrons. Falso. A primeira camada 

é a menos energética e contém no máximo 2 elétrons 

 

3. d  

A viscosidade não está relacionada com as propriedades periódicas 

 

4. d  

I. A primeira energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo neutro 

no estado gasoso. Verdadeiro.  

II. A primeira energia de ionização do sódio é maior do que a do magnésio. Falso. Sódio e magnésio estão 

localizados no mesmo período, sendo assim, o magnésio que apresenta o maior número atômico (maior 

nº de prótons no núcleo) apresenta maior energia de ionização.  

III. Nos períodos da tabela periódica, o raio atômico, sempre cresce com o número atômico. Falso. Nos 

períodos, o raio atômico, aumenta com a diminuição do número atômico.  

IV. A segunda energia de ionização de qualquer átomo é sempre maior que a primeira. Verdadeiro. 

 

5. d 

 
 

6. b  
2 3d10 4p4  

1 3d10  
2 3p5 

 

7. d 

Para Z = 22 temos: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 

 

8. e  
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A energia de ionização aumenta nas famílias de baixo para cima, sendo assim, o sódio apresenta energia 

de ionização maior do que o potássio 

 

9. a  

O raio atômico aumenta nas famílias de cima para baixo de acordo com o aumento do número de 

camadas ao redor do núcleo, e da direita para a esquerda nos períodos, em função da diminuição do 

número de prótons do núcleo, que diminui a força de atração que o núcleo exerce sobre os seus elétrons, 

aumentando o tamanho do átomo 

 

10. e  

Na classificação periódica, a energia de ionização e a eletronegatividade (exceto gases nobres) dos 

elementos químicos aumenta de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos.  

 

Questão Contexto 
I - 1s2 2s1 → segundo período e família 1A (grupo 1) 

II  1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 → terceiro período e família 6A (grupo 6) 

III - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 → quarto período e família 1A (grupo 1) 

 
Logo, a ordem crescente de raio atômico é II < I < III 
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Quí. 
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RESUMO   
 

 

Teoria do Octeto 
 

com exceção de um grupo de elementos, é fruto da configuração eletrônica incompleta da maioria dos 

elementos químicos. 

É uma observação da natureza que os chamados gases nobres não costumam se ligar a outros 

elementos apresentam suas últimas camadas, as de valência, completas, com oito elétrons. Associou-se, 

portanto, a completude da última camada à estabilidade dos átomos.  

Conectando-se os pontos, chegamos ao comportamento geral, com exceções, dos elementos na 

natureza. Eles tendem a se ligar para completar suas camadas de valência. Em geral, tendem a atingir oito 

elétrons na última camada. Eis a teoria do octeto.  

 

Obs. É válido ressaltar que H, He, Li, Be e B, se estabilizam com 2 elétrons na última camada.  

 

Ligação iônica ou eletrovalente 
 

Na ligação iônica, os elétrons são transferidos de um átomo com tendência a doar (metais) para um 

átomo com tendência a perder elétrons (ametais). Após a transferência, formam-se íons e estes se ligam por 

força eletrostática.   

 

A diferença de eletronegatividade é, em geral, maior que 1,7 em ligações iônicas.  

 

Exemplos:  

 

Na e Cl 

 

11Na => 1s2 2s2 2p6 3s1 (1 elétron de valência) 

 

17Cl => 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 (7 elétrons de valência) 

 

 
 

Para completar o octeto, o melhor para o sódio seria perder um elétron. O cloro, idealmente, ganharia um 

elétron para completar seu octeto.  

 

Mg e F 

 

12Mg => 1s2 2s2 2p6 3s2 (2 elétrons de valência) 

9F => 1s2 2s2 2p5 (7 elétrons de valência) 

 

Para cada magnésio, precisa-se de dois átomos de flúor para todos terem seus octetos completos.  
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MgF2 (fórmula molecular); Mg2+F- (fórmula iônica, mostram-se as cargas) 

 

Como montar a fórmula molecular de um composto iônico?  

 

A partir dos íons formadores, o valor numérico do nox do cátion, em módulo, se torna o índice do ânion e o 

mesmo acontece com o nox do ânion, que vira índice do cátion. É mais fácil ver pelos exemplos abaixo. 

Tente perceber a regra. 

  

Al3+ e Cl- formam AlCl3 

Ba2+ e Br- formam BaBr2 

Li+ e S2-  formam Li2S 

Na+ e N3- formam Na3N 

 

Ligação metálica 
 

Ocorre entre metais: Na e Na; Fe e Fe; Al e Al; ligas metálicas de Cu e Au 

 

átomos de metal da estrutura. Este é o motivo da alta condutividade dos metais e da sua aplicabilidade em 

circuitos elétricos. 

Propriedades dos metais: Pontos de fusão e ebulição elevados, com exceção do mercúrio. Bons 

condutores térmicos e de eletricidade nos estados sólido e líquido, maleáveis e possuem brilho.  

 

Ligas metálicas são formadas por dois ou mais metais ou um metal com um ametal em quantidade pequena.  

 

Veja algumas ligas metálicas comuns: 

 

Aço: Fe e C 

Aço inox: Fe + C + Ni + Cr 

Bronze: Cu + Sn 

Latão: Cu + Zn 

Ouro: Au + Ag ou Au + Cu 

 

Ligação covalente 

Esse tipo de ligação se dá por compartilhamento de um par de elétrons, sendo um elétron de cada átomo. 

Há formação de moléculas, logo, esta ligação é também chamada de molecular. Ele acontece entre ametais 

ou entre o hidrogênio e um ametal, e entre hidrogênios. A diferença das eletronegatividades dos átomos 

envolvidos é menor que 1,7.  

Observação1: 

dizemos que a ligação tem caráter apolar e quando a diferença das eletronegatividades for diferente de zero 

 

Exemplo: 

O2 

Eletronegatividade:  O = 3,5   

-  

 

NH3 

Eletronegatividades:  N = 3,0 H = 2,1 

-  

Observação2: Nos últimos anos usamos chamamos de ligação covalente dativa ou coordenada a ligação que 

ocorre entre um átomo que atinge a estabilidade eletrônica e outro que ainda necessita de dois elétrons para 
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completar sua camada eletrônica. Podemos representar esses pares de elétrons por uma seta. 

Exemplo: 

Usando o exemplo SO2, temos: 

 

PSIU!! 

Exceções à regra do octeto 

O berílio, o boro e o alumínio formam compostos estáveis com um número de elétrons inferior a 8, 

desobedecendo assim à regra do octeto. 

 

Embora a diferença de eletronegatividades seja maior que 1,7, no caso do BF3 a ligação não é iônica, pois 

trata-se da ligação entre ametais; portanto, ligação covalente polar. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um elemento X que apresenta distribuição eletrônica em níveis de energia K = 2, L = 8, M = 8, N = 2, 

forma com:  

a) um halogênio Y um composto molecular XY.  

b) um calcogênio Z um composto iônico XZ.  

c) o hidrogênio um composto molecular HX.  

d) um metal alcalino M um composto iônico MX.  

e) um halogênio R um composto molecular X2R. 

 

2. Em uma ligação química em que há grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, irá 

ocorrer formação de compostos:  

a) moleculares.  

b) de baixo ponto de fusão.  

c) não-condutores de corrente elétrica, quando fundido.  

d) insolúveis na água.  

e) que apresentam retículo cristalino. 

 

3. Duas substâncias sólidas, x e y, apresentam propriedades listadas na tabela adiante: 

 
Baseado nestas afirmações, pode-se afirmar que:  

a) x é substância molecular e y é substância iônica.  

b) x é substância iônica e y é substância molecular.  

c) x é substância metálica e y é substância iônica.  

d) x e y são substâncias moleculares.  

e) x e y são substâncias iônicas. 

 

4. A melhor maneira de inferir sobre o tipo de ligação química predominante em uma determinada 

substância é analisar algumas de suas propriedades físicas. Em relação às propriedades das substâncias, 

é INCORRETO afirmar que: 

a) os compostos iônicos conduzem a corrente elétrica no estado líquido, mas os compostos 

covalentes moleculares geralmente são maus condutores de corrente elétrica nesse estado.  

b) na temperatura de 25°C e 1 atmosfera de pressão, todos os compostos iônicos são sólidos, 

enquanto os compostos que apresentam ligações covalentes podem ser sólidos, líquidos ou 

gasosos.  

c) os compostos com ligações metálicas são bons condutores de calor e eletricidade.  

d) os pontos de ebulição são altos para todos os compostos iônicos e metálicos e baixos para todos 

os compostos covalentes. 
 

5. Dentre as seguintes propriedades das substâncias:  

I - elevada temperatura de fusão;  

II - boa condutividade elétrica no estado sólido;  

III - formação de solução aquosa condutora de corrente elétrica;  

IV - elevada solubilidade em líquidos apolares. Quais caracterizam compostos iônicos?  
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a) I e II  

b) I e III  

c) II e III  

d) II e IV  

e) III e IV 

 

6. Quantos átomos de cloro se combinam com um átomo de qualquer elemento da família IIA da Tabela 

Periódica? 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4  

e) 5 

 

7. Sejam os elementos 56A e 34B. Quando eles se combinam, o composto formado é  

a) AB2 e iônico.  

b) A2B e iônico.  

c) AB e iônico.  

d) AB3 e iônico.  

e) AB4 e iônico 

 

8. As substâncias etano (C2H6), bromo (Br2), água (H2 2) apresentam seus 

átomos unidos, respectivamente, através de ligações:  

a) covalentes, covalentes, covalentes e iônicas.  

b) covalentes, iônicas, covalentes e iônicas.  

c) metálicas, iônicas, iônicas e metálicas.  

d) covalentes, covalentes, iônicas e iônicas.  

e) covalentes, covalentes, iônicas e metálicas. 

 

9. Os compostos SiH4, PH3, CS2 e SO3 possuem uma característica em comum. Assinale a opção que 

identifica esta característica.  

a) brilho metálico.  

b) elevado ponto de ebulição.  

c) capacidade de conduzir eletricidade.  

d) elevada dureza.  

e) baixo ponto de fusão 

 

10. Um átomo possui a seguinte distribuição eletrônica: {Ar} 3d10 4s2 4p5. Esse átomo, ao se ligar a outros 

átomos não metálicos, é capaz de realizar:  

a) somente uma covalência normal.  

b) somente duas covalências normais.  

c) uma covalência normal e no máximo uma dativa.  

d) duas covalências normais e no máximo duas dativas.  

e) uma covalência normal e no máximo três dativas. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

Os metais possuem normalmente poucos elétrons na sua camada de valência. Além disso, essa camada 

costuma ficar bastante distante do núcleo, portanto, os elétrons ficam pouco atraídos a ele, o que facilita 

que esses elétrons da última camada  se deslocalizem, ou seja, tornem-se elétrons livres que transitam entre 

os átomos do reticulado. Os átomos que perdem os elétrons se tornam cátions, mas eles podem logo receber 

elétrons e voltar a se tornar átomos neutros. 
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Esse processo continua indefinidamente e, com isso, o metal se torna um aglomerado de átomos neutros e 

cátions mergulhados em uma nuvem ou mar de elétrons livres. É exatamente essa nuvem que mantém os 

metais unidos, formando a ligação metálica. 
http://alunosonline.uol.com.br/quimica/ligacao-metalica.html 

 

 
Tendo em vista essa estrutura metálica, explique como ela se relaciona com características típicas de 

compostos metálicos. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
1. b 

X: família IIA, carga = +2, Z: família VIA, carga = -2, com isso ficamos com: [X2+Z2-  

 

2. e  

Em uma ligação química em que há grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, irá ocorrer 

formação de compostos que apresentam retículo cristalino 

 

3. b 

 

 

 

4. d  

Compostos iônicos são sólidos que possuem altos ponto de fusão e ebulição, conduzem eletricidade em 

solução aquosa e fundidos.  

Compostos moleculares são moléculas simples, com baixo peso molecular, que podem ser sólidos, 

líquidos ou gasosos à temperatura ambiente, possuem baixo pontos de fusão e ebulição, não conduzem 

eletricidade. Compostos covalentes são macromoléculas com alto peso molecular, sólidos à 

temperatura ambiente, possuem alto ponto de fusão e ebulição e não conduzem eletricidade.  

Compostos metálicos são sólidos à temperatura ambiente que possuem altos pontos de fusão e ebulição, 

conduzem eletricidade no estado sólido devido a presença dos elétrons livres onde os metais encontram-

se inseridos. 
 

5. b 

Compostos iônicos são sólidos cristalinos à temperatura ambiente, com altos pontos de fusão e ebulição, 

conduzem eletricidade em solução aquosa e puros fundidos. 

 

6. b 

-1, com isso ficamos com: [M2+ -1 2 → ligação 

metal. 

 

7. c 

56A: família IIA, carga = +2, 34B: família VIA, carga = -2, com isso ficamos com: [A2+B-2 ], AB →ligação iônica, 

onde A = metal e B = ametal. 

 

8. a  

C2H6  

Br2  

H2  

2  

 

9. e  

Os compostos indicados são moleculares que possuem características tais como: sólidos, líquidos ou 

gasosos, baixo PF e PE, não conduzem eletricidade. 

 

10. d 

O elétron que fica sozinho na última camada pode fazer uma ligação simples e os outros três pares de 

elétrons podem realizar ligações dativas 
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Questão Contexto 

 
• Condutividade térmica e elétrica bastante elevadas 

A capacidade de conduzir bem o calor e a eletricidade se deve à presença dos elétrons livres, que permite a 

transmição rápida de calor e eletricidade através do metal. 

Abaixo temos uma figura onde, na parte A, mostra que os elétronslivres podem se mover rapidamente em 

resposta a campos elétricos, portanto, os metais são bons condutores de eletricidade. Já na parte B, 

podemos ver que os elétrons livres podem transmitir energia cinética rápida, daí os metais são bons 

condutores de calor. 

 
• Ponto de fusão e ebulição elevados 

A ligação metálica é muito forte, a nuvem de 

outros com maior intensidade, com isso é necessária a aplicação de uma maior quantidade de energia para 

romper suas ligações e fazer com que o metal mude de estado físico; 
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Interpretação do tema e planejamento 

textual   
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RESUMO   
 

 

Quem nunca recebeu vários comentários apontando repetição de ideias, contradições e ausência de ponto 

de vista? De fato, esses problemas são comuns em textos que não seguem, de alguma forma, um 

planejamento. As redações que não são pensadas anteriormente não conseguem sair de notas medianas e, 

quando saem, normalmente são difíceis de se repetir.  

O fato é que estamos em uma produção de vestibular, ou seja, o aluno não se encontra em um contexto de 

produção criativa - e nem precisa ser um Machado de Assis em seu texto. A redação de vestibular é um texto 

técnico e precisa ser pensada com antecedência, uma vez que seu objetivo é mostrar ao leitor exatamente o 

que ele precisa ler e entender. Aqui está o valor do planejamento textual. 

Nesta aula, vamos conhecer estratégias de planejamento textual bem interessantes para a sua prova. Vamos 

conhecê-las? 

De certa forma, no fim desse planejamento, todas as informações necessárias para que você construa a 

redação estarão em suas mãos. Sua preocupação, então, será apenas formal, dando atenção aos aspectos 

linguísticos e estruturais do texto.  

  

 1ª etapa: Leitura e interpretação da proposta 

Esta etapa é uma das mais importantes da pré-produção textual. É preciso ler e entender bem não só a frase-

tema que é dada, mas também os textos motivadores (se a Banca apresentar algum), verbais ou não. O 

desempenho, aqui, é essencial nas outras etapas do planejamento, ou seja, a atenção aqui precisa ser maior. 

Aqui, o uso de marcadores e das anotações é essencial. A ideia é aproveitar a frase e os textos e fazer todas 

as conexões necessárias já no início, entendendo bem o que está sendo pedido pela Banca. Assim, a chance 

de fuga será bem menor. 

2ª etapa: Listagem de ideias 

publicidade. 

Assim, convém anotar tudo o que puder ser associado ao tema, por mais que pareça inútil à primeira vista. A 

terceira etapa dará conta de todas essas ideias. 

3ª etapa: Organização e seleção das informações 

Este é o momento de trabalhar a listagem da etapa anterior. O aluno, nesta etapa, pode apontar o que parece 

mais articulado às outras informações, mais consistente com relação ao tema, ou o que parece mais frágil, 



 

 
R

e
d

. 

menos interessante. É o momento de avaliar o que pode convencer melhor o leitor, o que pode atraí-lo mais 

para o texto, o que pedirá um espaço maior de fundamentação. Aos poucos, o texto vai ganhando uma 

estrutura e, obviamente, conteúdo. 

 

 4ª etapa: Roteirização da redação 

Depois de organizar as ideias, é hora de apontar em que momento do texto cada uma dessas informações vai 

aparecer.  

Nesse momento, vale levar em consideração todas as aulas de estrutura da redação que teremos pela frente. 

Conhecendo as características de cada parágrafo - introdução, desenvolvimento e conclusão -, será possível 

encaixar as ideias neles. Com isso, na hora de escrever, sua preocupação com o conteúdo será mínima e 

você poderá, enfim, dar atenção à forma, à parte linguística do texto e garantir a nota máxima. 

5ª etapa (opcional): Rascunho 

A última etapa depende bastante do tempo de produção do aluno. Se você conseguiu planejar o seu texto 

em um tempo interessante (costumamos separar em torno de 15 a 20 minutos para essa tarefa), é válido pensar 

em um rascunho. A ideia é justamente a de dar mais atenção às partes linguísticas do texto, uma vez que você 

já sabe o que escrever.  

Dica  

Nos meios acadêmico e literário, fala-

que devemos, em certo momento, deixar a nossa 

produção de lado por um instante, a fim de avaliá-la com certo distanciamento, certa frieza, facilitando a 

identificação de erros. 

Na redação do vestibular, essa estratégia é bem interessante, uma vez que o aluno, depois de tanto ler o 

pontuações equivocadas, palavras repetidas, etc).  

O processo é simples: o candidato pode finalizar a etapa de rascunho, deixar o texto de lado e se dedicar a 

certo número de questões da prova. Depois de algum tempo, pode, por fim, voltar ao texto e, com certeza, 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos constru ́dos ao longo de sua 

forma ̧ ̃o, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padr ̃o da l ́ngua portuguesa sobre o tema 

Gera ̧ ̃o smartphone: os efeitos dessa tecnologia no cotidiano do jovem brasileiro, apresentando 

proposta de interven ̧ ̃o, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 

coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

Texto 1 

Na esteira da tend ̂ncia da populariza ̧ ̃o dos smartphones e tablets, as crian ̧as e os adolescentes 

internautas brasileiros est ̃o acessando mais ̀ rede por meio desses dispositivos m ́veis. ́ o que indica 

a pesquisa TIC Kids 2013, divulgada nesta quarta-feira pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informa ̧ ̃o e da Comunica ̧ ̃o (CETIC.br), do Comit ̂ Gestor da Internet do Brasil (CGI.br), e que 

mede o uso e os h ́bitos digitais de jovens entre 9 e 17 anos em rela ̧ ̃o ̀s tecnologias de informa ̧ ̃o 

e de comunica ̧ ̃o. 

De acordo com o levantamento, o acesso ̀ Internet por smartphones pelos jovens mais que dobrou 

entre 2012 e 2013, saltando de 21% para 53%. A utiliza ̧ ̃o de tablets para o mesmo fim tamb ́m registrou 

um expressivo crescimento, passando de apenas 2% para 16%. Apesar das mudan ̧as, os computadores 

de mesa continuam a ser as principais plataformas de conex ̃o ̀ rede, com 71% dos internautas jovens 

fazendo uso delas. 
Dispon ́vel em http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/acesso-internet-por-celulares-mais-que-dobra-entre-os- 

jovens-brasileiros-em-2013-13508621#ixzz3OslGoipU. 

 
Texto 2  

 

Texto 3 

T ̃o recente quanto seu pr ́prio aparecimento ́ a discuss ̃o, nas escolas, sobre como lidar com o uso 

cada vez mais intenso de smartphones em sala. Sem orienta ̧ ̃es formais por parte de ́rg ̃os p ́blicos, 

o tema tem como pioneira no debate a Unesco que, em 2013, lan ̧ou o guia Diretrizes de pol ́ticas 

para a aprendizagem m ́vel . No documento, a institui ̧ ̃o estimula o acolhimento da tecnologia nas 

disciplinas que, entre outros benef ́cios, pode permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer 

lugar , minimizar a interrup ̧ ̃o em aulas de conflito e desastre  e criar uma ponte entre a educa ̧ ̃o 

formal e a n ̃o formal . 

 

 N ̃o podemos mais ignorar o celular, ele est ́ em todo lugar. Sou contra a proibi ̧ ̃o do uso, pois a 

regra acaba sendo burlada. Ser ́ que em vez de proibir, n ̃o ́ melhor acolh ̂-lo como ferramenta 

educativa?  questiona Maria Rebeca Otero Gomes, coordenadora do setor de Educa ̧ ̃o da Unesco 

no Brasil.  J ́ existem diversos aplicativos voltados para a educa ̧ ̃o especial, a alfabetiza ̧ ̃o e o 

ensino da matem ́tica, por exemplo. 

 

No Centro Educacional de Niter ́i, ainda n ̃o h ́ consenso sobre quais regras devem ser seguidas. O 

professor Nelson Silva, de hist ́ria, busca usar os smartphones como ferramenta de pesquisa em suas 

aulas. 
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 Normalmente, os alunos ficam mais estimulados em fazer pesquisas atrav ́s do celular. Claro que, 

no meio, eles mandam uma ou outra mensagem, ́ inevit ́vel. Mas j ́ tentamos fugir da TV, do v ́deo. 

N ̃o d ́ para fugir do celular. O grande n ́ ́ saber como us ́-lo em favor do aprendizado  afirma. 

 

Para Priscila Gonsales, diretora do Instituto Educadigital, os professores devem se planejar para incluir 

os celulares no processo de ensino. 

 

 ́ preciso olhar com empatia para os alunos que est ̃o usando seus aparelhos em classe e se 

perguntar: por que o celular est ́ chamando mais a aten ̧ ̃o deles do que a aula?  aponta Priscila, 

 O professor tem, com os celulares, um 

infinito de possibilidades. Ao traz ̂-los para a sala de aula, a escola pode instruir os alunos sobre temas 

importantes do comportamento cibern ́tico, como o respeito ̀ privacidade. 

 

No entanto, Maria Rebeca Gomes identifica entre os docentes descren ̧a e falta de conhecimento dos 

aparelhos. 

 

 As escolas devem auxili ́-los nesse processo, com di ́logo e forma ̧ ̃o  afirma. 
Dispon ́vel em: http://oglobo.globo.com/rio/bairros/apesar-da-frequente-proibicao-unesco-recomenda-uso-de-celular- 

em-sala-de-aula-14372630#ixzz3OSqwAuu6 

 

2. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre 

o tema , apresentando proposta de ação social que 

respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos 

e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

Texto 1 

Quase um em cada quatro brasileiros (23%) afirma que dar dinheiro a um guarda para evitar uma multa 

não chega a ser um ato corrupto, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de 

Minas Gerais e o Instituto Vox Populi. Os números refletem o quanto atitudes ilícitas, como essa, de 

tão enraizados em parte da sociedade brasileira, acabam sendo encaradas como parte do cotidiano. 

 

atitudes que muitos consideram normal são, na verdade, um desvirtuamento ético. 

 

Como lida diariamente com o assunto, Moreira ajudou a BBC Brasil a elaborar uma lista de dez atitudes 

que os brasileiros costumam tomar e que, por vezes, nem percebem que se trata de corrupção. 

 

• Não dar nota fiscal 

• Não declarar Imposto de Renda 

• Tentar subornar o guarda para evitar multas 

• Falsificar carteirinha de estudante 

• Dar/aceitar troco errado 

• Roubar TV a cabo 

• Furar fila 

• Comprar produtos falsificados 

• No trabalho, bater ponto pelo colega 

• Falsificar assinaturas 

 

 

a pesquisa da UFMG, 35% dos entrevistados dizem que algumas coisas podem ser um pouco erradas, 

mas não corruptas, como sonegar impostos quando a taxa é cara demais. 

 



 

 
R

e
d

. 

Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/ 2012/11/121024_corrupcao_lista_mdb.shtml. Adaptado. 

 

Texto 2 

 

 
 

Texto 3 

No Brasil, basta um escândalo de corrupção estampar as manchetes dos jornais para que os 

comentaristas de plantão vociferem palavras de ordem na internet em que exigem, até, a pena de 

morte para os corruptores. Mas esses mesmos gritos raivosos aceitam, pacificamente, os pequenos 

crimes que eles próprios e muitos conhecidos praticam no dia a dia, sem nem mesmo perceber que o 

 

 

Na última semana, um cartaz colado em um muro de uma grande avenida de São Paulo perguntava aos 

municipal que proíbe a colocação de cartazes em locais públicos, trazia um número de telefone e 

licenças para dirigir retiradas por causa do excesso de multas recebidas no trânsito. 

 

do país, é possível comprar diplomas falsos que permitem a participação em concursos públicos e, 

mais comum ainda, atestados médicos, para justificar ausências mais prolongadas no trabalho. 

ele saiba, ou comprar um aparelho decodificador de sinal pela própria internet e usá-lo para sempre 

 

 

Mas a corrupção diária pode ser ainda mais grave. A previdência social, uma das áreas mais afetadas 

pelo 

reais aos cofres públicos, afirma o Ministério da Previdência Social. O dinheiro estava sendo destinado 

para pessoas que passaram a receber benefícios depois de apresentarem documentos falsos, como 

atestados médicos ou comprovantes de união estável. 

 

Uma pesquisa feita pelo Centro de Referência do Interesse Público (CRIP) da Universidade Federal de 

Minas Gerais mostrou em 2009 que 77% dos entrevistados acreditavam que a corrupção é um problema 
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grave no país. Ao mesmo tempo, 35% delas concordaram que atitudes como sonegar impostos, 

quando eles são caros, podem ser erradas, mas não corruptas. 

 
Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/04/sociedad/1386197033_853176.html. Adaptado. 

 

 

Como se você estivesse em uma prova, produza, para as questões 3 e 4,  planejamentos textuais para cada 

um dos temas abaixo, levando em consideração todas as suas etapas: 

 

 

3. Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa 

sobre o tema O Trabalho na Construção da Dignidade Humana, apresentando experiência ou proposta 

de ação social, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente 

e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

Texto 1 

O que é trabalho escravo 

Escravidão contemporânea é o trabalho degradante que envolve cerceamento da liberdade 

A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, representou o fim do direito de propriedade de uma 

pessoa sobre a outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. No 

entanto, persistiram situações que mantém o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus 

patrões. Há fazendeiros que, para realizar derrubadas de matas nativas para formação de pastos, 

produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para plantio de sementes, entre outras 

atividades agropecuárias, contratam mão de obra utilizando os contratadores de empreitada, os 

sejam responsabilizados pelo crime. 

Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante aliado ao cerceamento da liberdade. Este 

segundo fator nem sempre é visível, uma vez que não mais se utilizam correntes para prender o homem 

à terra, mas sim ameaças físicas, terror psicológico ou mesmo as grandes distâncias que separam a 

propriedade da cidade mais próxima. 

 

  
Disponível em: http://www. reporterbrasil.org.br. Acesso em: 02 set.2010 (fragmento). 

Disponível em: http:// revistagalileu.globo.com.  

 

 

Texto 2 

O futuro do trabalho 

Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, voc ̂ trabalhará em casa, seu chefe 

terá menos de 30 anos e será uma mulher. 

Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, 

consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou 

companhias gigantes tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes 

conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores reunidas em torno de projetos em 

comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que v ̂m acontecendo há algum tempo: 

a busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente, e a vontade de nos realizarmos 

 recursos naturais e 

seu novo livro The Pleasures and Sorrows os works (Os prazeres e as dores do trabalho, ainda inédito 

no Brasil). 
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4. A partir da leitura dos textos 1 e 2, desenvolva o seguinte tema: A GERA ̧ ̃O NEM-NEM  E O FUTURO 

DO PA ́S. Discuta, num texto dissertativo, a rela ̧ ̃o entre o comportamento da chamada gera ̧ ̃o 

Nem-Nem  e os poss ́veis impactos sobre o futuro do Brasil. Defenda um ponto de vista sobre o 

assunto, apresentando argumentos consistentes, de maneira clara e encadeada. Preste aten ̧ ̃o ̀ 

progress ̃o textual, ̀ coes ̃o e ̀ coer ̂ncia. O texto deve ser escrito na modalidade culta da l ́ngua 

portuguesa e deve ter entre 20 e 25 linhas.  

 

Texto 1 

 
 

 

Texto 2 

 

Sem estudo e sem trabalho 

Relat ́rio do Banco Mundial sobre os "Nem-Nem" mostra tend ̂ncia de melhoria entre mulheres e de 

piora entre homens 
Ant ̂nio Gois 

      

Na semana passada, o Banco Mundial divulgou um relat ́rio mostrando que um em cada cinco jovens 

latino-americanos de 15 a 24 anos nem estudava nem trabalhava, os chamados Nem-Nem. O estudo 

tem tamb ́m n ́meros do Brasil. Por aqui, a propor ̧ ̃o desse grupo n ̃o foge ̀ m ́dia da regi ̃o. Como 

o tema tem merecido cada vez mais aten ̧ ̃o da opini ̃o p ́blica, fica a impress ̃o de que o problema 

cresceu. Os dados apresentados pelo Banco Mundial, por ́m, confirmam o que outros pesquisadores 

brasileiros j ́ mostravam: o percentual de jovens nessa situa ̧ ̃o se encontra est ́vel desde 1992, ao 

redor do patamar de 20% (o trabalho analisa n ́meros at ́ 2013, portanto antes do in ́cio da atual crise 

econ ̂mica brasileira, que pode afetar esse quadro).  

O estudo, no entanto, chama a aten ̧ ̃o para uma mudan ̧a na composi ̧ ̃o desses jovens, com duas 

tend ̂ncias bem distintas. Entre mulheres, tanto no Brasil quanto no restante da Am ́rica Latina, a 

not ́cia ́ positiva: apesar de ainda serem maioria desse grupo, tem ca ́do a propor ̧ ̃o das jovens de 15 

a 24 anos sem estudar nem trabalhar. Isso tem acontecido principalmente porque elas t ̂m ficado mais 

tempo na escola. Como a gravidez adolescente ́ um dos fatores mais associados ̀ entrada de 

mulheres no grupo dos Nem-Nem, ́ prov ́vel que a redu ̧ ̃o nas taxas de fecundidade nessa faixa 

et ́ria tamb ́m tenha contribu ́do para esse movimento. 

A tend ̂ncia mais preocupante ́ verificada entre homens. Mesmo num per ́odo em que toda a regi ̃o 

verificou crescimento econ ̂mico e redu ̧ ̃o da desigualdade, a propor ̧ ̃o dos jovens de 15 a 24 anos 

sem estudar nem trabalhar cresceu. 

      
Dispon ́vel em: http://glo.bo/1f7L3ag. Acesso em: 18/02/16. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

No cartum, há uma alusão aos "rolezinhos", manifestações em que jovens, em geral oriundos de periferias, 

formam grandes grupos para circular dentro de shoppings. Com base no diálogo entre os guardas e nos 

elementos visuais que compõem o cartum, é possível inferir uma crítica do cartunista baseada no seguinte 

fato: 

a) os jovens se descontrolam em grupos muito numerosos 

b) os guardas pertencem à mesma classe social dos jovens 

c) os guardas hesitam no cumprimento de medida repressiva 

d) os jovens ameaçam as atividades comerciais dos shoppings 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios 
 

1. Tema 1 

   

fato, representam os smartphones. Para a atual geração de jovens  que anseia por viver intensamente 

cada segundo  essa ferramenta não poderia ser mais útil. Entretanto, o uso desses aparelhos por este 

segmento da população se tornou tão expressivo que pede uma análise mais cuidadosa sobre seus 

efeitos. 

    Primeiramente, é preciso entender o porquê de esses verdadeiros computadores portáteis atraírem 

tanto esse público. De acordo com dados do CGI.br  Comitê Gestor da Internet no Brasil   o uso de 

smartphones por jovens entre 9 e 17 anos mais que dobrou entre 2012 e 2013. Isso se deve principalmente 

à possibilidade de explorar o mundo e socializar com outras pessoas em qualquer lugar e a qualquer 

momento, sendo este, portanto, um fator decisivo para a adesão em massa por essa parcela da 

população. 

      Ainda olhando por um viés positivo, é impossível dissociar esse recurso dos estudos do público juvenil 

hoje. O aumento na busca por conteúdos acadêmicos, exercícios, aplicativos e plataformas de sites 

voltadas para mídias portáteis são a grande prova disso. No contrafluxo de campanhas desfavoráveis à 

presença dos smartphones em sala de aula, a Unesco lançou em 2013 as Diretrizes de política para a 

aprendizagem móvel, cujo objetivo é planejar a inclusão desse recurso tão comum no dia-a-dia dos 

jovens no cotidiano das escolas e faculdades. 

      Entretanto, não podemos negar que o uso excessivo desses aparelhos pode causar danos à saúde 

desse segmento. Usá-los se torna um hábito e, como todo hábito, de acordo com neurologistas de 

Cambridge e de outras universidades de referência mundo afora, cria anseios. Essas expectativas, muitas 

vezes inconscientes, são responsáveis por gerar distúrbios psicológicos, como a dependência e crises de 

ansiedade, bem como danos físicos, tais como a tão comum entre o público em questão, tendinite. 

      É evidente, portanto, que não podemos ignorar os impactos de se querer ter o mundo todo nas mãos. 

Para potencializar os benefícios dessa inovação tecnológica, algumas atitudes precisam ser tomadas. A 

primeira delas é de responsabilidade da família, base da sociedade, que deve ensinar aos jovens os limites 

de maneira incisiva e convincente. Além disso, é papel da escola procurar destacar o uso inteligente 

desse recurso, com uma maior inclusão dele em seu programa. Por fim, o próprio indivíduo deve se 

policiar, procurar mudar seus hábitos, para que tenha uma vida ao mesmo tempo dinâmica e saudável. 

Assim, viveremos o melhor da tecnologia sem deixar de lado o mundo real. 

 

2. Tema 2 

A capacidade de contornar situações que por vezes se mostram insolúveis e a recorrência de manobras 

previamente elaboradas, que nem sempre se enquadram na legalidade, cujo fim é esquivar-se de 

problemas, configuram o chamado Jeitinho Brasileiro, pauta em inúmeros estudos sociológicos sobre o 

Brasil. Com raízes culturais que remontam à colonização do país, o jeitinho, embora também relacionado 

à capacidade de o povo tupiniquim se adaptar aos acontecimentos mais inesperados, se sobressai 

negativamente, uma vez que muitos buscam obter vantagens pessoais transgredindo regras. 

Primeiramente, é necessário enfatizar que a violação das convenções sociais, além de configurar um 

desvio de conduta, está na contramão dos ideais igualitários desejados por todos. Dessa maneira, 

situações encaradas como parte do cotidiano se mostram nocivas e contribuem para a manutenção de 

um sistema corruptível e desigual. Por isso, a banalização de atos egoístas e transgressores, como furar 

filas, burlar blitz da lei seca, dar ou aceitar troco errado e comprar produtos falsificados, legitima a 

aceitação de grandes corrupções que de tempos em tempos vêm à tona nos noticiários. 

Por outro lado, o jeitinho brasileiro não pode ser encarado como totalmente negativo. Haja vista que a 

habilidade e o engenho para lidar com situações difíceis e até mesmo impossíveis constituem uma 

estratégia de sobrevivência social para muitos, principalmente se o alarmante atual cenário político e 

econômico do Brasil for levado em consideração. Existe, assim, um sentimento muito forte e comum aos 

brasileiros de buscar alegria e ferramentas alternativas para lidar com situações adversas. Mesmo que 
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possa parecer controverso, é necessário encarar que essa característica adquirida no berço é um 

fenômeno muito mais complexo que uma simples dicotomia pode explicar e representar. 

Fica claro, portanto, que há uma complexidade nessa ocorrência social que demonstra uma necessidade 

de avaliação por diferentes ângulos e considerações. Para tanto, é primordial que haja, por parte do 

governo, maior rigor e punição àqueles que praticam atos ilícitos, inibindo a cultura de impunidade; 

também é papel do indivíduo lutar por uma sociedade mais igualitária, sendo ativo na busca por seus 

direitos e não atuando de forma conivente e/ou omissa aos casos de corrupção de pequenas e grandes 

proporções; por sua vez, cabe a família transmitir valores aos jovens, para que estes se tornem cidadãos 

conscientes, formadores de um novo círculo virtuoso, capaz de alterar o cenário de banalização de 

crimes, constituindo um Brasil no qual o Jeitinho não seja mais visto como característica inerente e 

enraizada no brasileiro. 

 

3. Planejamento pessoal 

 

4. Planejamento pessoal 

 

Questão Contexto 

  
B 

 

O cartum chama a atenção para possíveis vínculos de classe social, de cor e de origem entre aqueles que 

do 

 (Resposta da banca UERJ) 
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Comte e Marx 
27 

jul 
 

RESUMO   
 

 

Comte e o positivismo 

O filósofo francês Augusto Comte (1798  1857) é considerado um dos fundadores da Sociologia e o 

pai de uma corrente de pensamento denominada de positivismo.  Essa corrente de pensamento defendia, 

em grande medida, a aplicação de métodos científicos baseados na experimentação como única forma de 

proporcionar um conhecimento verdadeiro sobre a sociedade.  Assim, Comte se esforça por delimitar o 

campo de estudo da Sociologia, tendo sido influenciado profundamente por acontecimentos históricos de 

sua época, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. 

Comte observou esse processo de formação dos grandes centros urbanos, podendo refletir sobre 

fenômenos sociais absolutamente novos que surgiram em razão das modificações ocorridas na sociedade 

européia da época.  De acordo com a teoria de Comte, o estudo da sociedade deve ser tão rigoroso quanto, 

por exemplo, o estudo empreendido pelas ciências naturais.  Assim, a ciência da sociedade deve ser rigorosa, 

baseando-se sempre na experimentação a fim de explicar corretamente os fenômenos sociais.  

Comte defende que a história do pensamento humano progredia em estágios.  O espírito humano, 

então, desenvolve-se através de três fases principais, a saber: a teológica, a metafísica e a positiva.  No estágio 

teológico, o espírito humano ainda está muito mais voltado para crenças do que propriamente para o uso da 

ciência como forma de construção do conhecimento.  A fase teológica, então, está relacionada com uma 

tentativa de explicação do mundo a partir da imaginação, apelando comumente para deuses e entes 

sobrenaturais a fim de explicar a realidade. 

A fase metafísica, exemplificada pelo período histórico do Renascimento, está relacionada com uma 

explicação da realidade não em termos imaginativos, como na fase teológica, mas em termos naturais.  No 

lugar da imaginação, surge a argumentação metafísica, que questiona as explicações que se baseiam em 

entes sobrenaturais.  Já o estado positivo, é marcado pela observação como forma de entendimento da 

realidade, o que ocorre através da experimentação própria do método científico 

 

Marx e a filosofia de caráter revolucionário 

  Diferente da grande maioria dos filósofos que o precederam, Marx não acreditava que o principal 

objetivo da filosofia era explicar a realidade, mas sim transformá-la. Por isso seu pensamento é chamado de 

que o objetivo supremo da autêntica filosofia é fornecer os conhecimentos necessários para a realização da 

revolução social. 

 

importa, porém, é transformá-  

 

Materialismo histórico  

Tese central de toda a filosofia marxista, o materialismo histórico consiste na afirmação de que todos 

os elementos da vida de uma sociedade se reduzem, em última análise, às suas condições materiais. Em 

outras palavras, para Marx, toda sociedade humana se explica, no fim das contas, por sua estrutura 

econômica, pelo modo como é organizado seu sistema produtivo. Assim, todos os fenômenos sociais de 

uma dada civilização, como a arte, a política, a religião, a cultura, a medicina, o direito, o vestuário, etc., 

seriam tão somente reflexos, diretos ou indiretos, do modo de produção vigente em tal sociedade. Sendo o 

trabalho a atividade mais fundamental do homem, já que ligada à sua própria sobrevivência, também a 

economia, que é a organização do trabalho em sociedade, seria a atividade mais básica do corpo social. Não 

à toa, Marx é tachado como um pensador economicista 
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pode resumir-se assim: na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações 

necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada 

fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma 

a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e 

à qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material 

condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 

determ

a Crítica da Economia Política) 

 

Luta de classes 

Convencido de que o elemento central para a explicação da sociedade é a economia, Marx se dispôs 

a passar um bom tempo estudando sistemas econômicos. Sua conclusão foi de que, ao longo da história, o 

trabalho e os frutos do trabalho nunca foram divididos de modo igualitário. Em outras palavras, desde a pré-

história, todas as sociedades humanas sempre se estruturaram em termos de grupos econômicos diversos, 

de classes sociais distintas. Assim, aos membros das classes superiores sempre coube o bônus; às classes 

inferiores, o ônus; aos primeiros, o domínio; aos segundos, o serviço; a uns, o poder; a outros, a submissão. 

 

e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, o opressor 

e o oprimido permaneceram em constante oposição um ao outro, levada a efeito numa guerra ininterrupta, 

ora disfarçada, ora aberta, que terminou, cada vez, ou pela reconstituição revolucionária de toda a sociedade 

ou pela destruição das classes em conflito. Desde as épocas mais remotas da história, encontramos, em 

praticamente toda parte, uma complexa divisão da sociedade em classes diferentes, uma gradação múltipla 

das condições sociais. Na Roma Antiga, temos os patrícios, os guerreiros, os plebeus, os escravos; na Idade 

Média, os senhores, os vassalos, os mestres, os companheiros, os aprendizes, os servos; e, em quase todas 

essas classes, outras camadas subordinadas. A sociedade moderna burguesa, surgida das ruínas da sociedade 

feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Apenas estabeleceu novas classes, novas condições de 

opressão, novas formas de luta em lugar das velhas. No entanto, a nossa época, a época da burguesia, possui 

uma característica: simplificou os antagonismos de classes. A sociedade global divide-se cada vez mais em 

dois campos hostis, em duas grandes classes que se defrontam  

Partido Comunista). 

 

 Como se sabe, para Marx, o elemento que propicia as transformações sociais, o motor da história é 

a luta de classes. No sistema econômico em que vivemos, no chamado capitalismo, tal luta se dá entre duas 

classes sociais opostas: a burguesia e o proletariado. De modo simples, podemos dizer que a grande 

diferença entre essas duas classes sociais é que, enquanto a burguesia possui os meios de produção (ou seja, 

todos os elementos não-humanos que são necessários para a produção, tais como o espaço físico, o 

fornecimento de energia elétrica, os materiais de trabalho, etc.), por sua vez, o proletariado possui 

unicamente sua força de trabalho, isto é, sua capacidade de exercer atividades produtivas, sejam mentais ou 

físicas. No capitalismo, o que há é uma relação de troca entre essas duas classes. Os trabalhadores, os 

proletários, precisando sobreviver, vendem aos burgueses uma parte da sua força de trabalho, em troca de 

uma quantia em dinheiro, denominada salário. Por seu turno, ao pagar salários, os empresários, os burgueses 

põem suas empresas em funcionamento, de onde obtém rendimentos para si. 

 

Trabalho e Mais-valia 

Do ponto de vista de Marx, o modelo de trabalho assalariado é injusto e promove uma exploração, 

pois, segundo ele, na prática, quem realiza todo o trabalho são os proletários, quem produziu a riqueza foram 

os trabalhadores, mas eles nunca ficam com todo o lucro. Dentre a quantia de riqueza que uma empresa 

lucra, o burguês sempre tira uma quota de dinheiro para si. Esse valor a mais que o burguês toma do lucro é 

chamado por Marx de mais-valia. Do ponto de vista marxista, a mais-valia é sempre um roubo, pois o burguês 

está tomando algo que pertence aos trabalhadores. Vemos assim que as classes sociais no capitalismo são 

interdependentes, uma não vive sem a outra, mas ambas ocupam posições diferentes. Uma é exploradora, 

outra a explorada, uma é opressora e a outra oprimida. 

  

Reificação 

 Explorado e roubado, para Marx, o operário sofre no capitalismo um processo de reificação 

pela lei da oferta e da procura, tal como se ele mesmo fosse um produto qualquer. No mesmo sentido, o 
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proletário vivencia no capitalismo uma experiência que Marx chama de alienação. Tal experiência consiste 

no fato de que o trabalhador perde qualquer identificação com seu próprio trabalho, passando a ver no 

trabalho não a grande atividade de que o homem é capaz e que o torno superior aos animais, mas apenas um 

meio de subsistência, do qual se tira um salário no fim do mês. Como, para Marx, o trabalho é a atividade 

humana mais importante, ao alienar-se do trabalho, o homem acaba por alienar-se de si mesmo. 

 

Alienação 

fazer parte de sua natureza, e por conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho mas negar a si mesmo, ter 

um sentimento de sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas energias mentais e 

físicas mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. O trabalhador, portanto, só se sente à 

vontade em seu tempo de folga, enquanto no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, 

porém imposto, é trabalho forçado. Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para 

satisfazer outras necessidades. Seu caráter alienado é claramente atestado pelo fato, de logo que não haja 

compulsão física ou outra qualquer, ser evitado como uma praga. O trabalho exteriorizado, trabalho em que 

o homem se aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. Por fim, o caráter 

exteriorizado do trabalho para o trabalhador é demonstrado por não ser o trabalho dele mesmo mas trabalho 

econômico-filosóficos) 

 

Socialismo 

O único meio de solução das contradições do capitalismo seria, de acordo com Marx, através de uma 

revolução proletária que, destruindo o sistema econômico vigente, extinguisse com a propriedade privada 

dos meios de produção e fizesse das empresas uma propriedade comum, de onde todos seriam operários, 

mas de onde todos também seriam donos. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. 
nos levar a discutir o conceito de alienação. 

O povo foge da ignorância 

Apesar de viver tão perto dela 

E sonha com melhores tempos idos 

Contemplam essa vida numa cela... 

Espera nova possibilidade 

De ver este mundo se acabar 

A Arca de Noé, o dirigível 

Não voam nem se pode flutuar 

 

Seguindo o pensamento de Karl Marx, veremos que a alienação se dá em uma situação determinada 

que gera toda uma gama de desdobramentos e consequências. Tal situação ocorre na esfera 

a) religiosa, por meio das concepções escatológicas.    

b) cientifica, com a ampliação do conhecimento.    

c) política, por meio da organização partidária.    

d) cultural, com o avanço da cultura de massa.    

e) produtiva, a partir das relações de produção.  

 

2. O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo 

capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e a distribuição 

de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de oportunidades.  

 

 

 

 

 

No que diz respeito a essas correntes, assinale a afirmação verdadeira. 
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a) O socialismo cristão buscava aplicar os ensinamentos de Cristo sobre amor e respeito ao próximo 

aos problemas sociais gerados pela industrialização, mas apesar de vários teóricos importantes o 

defenderem, a Igreja o rejeitou através da Encíclica Rerum Novarum, lançada pelo Papa Leão XIII. 

b) No socialismo utópico, a doutrina defendida por Robert Owen e Charles Fourrier, prevaleciam as 

ideias de transformar a realidade por meio da luta de classes, da superação da mais valia e da 

revolução socialista. 

c) O socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, através do manifesto Comunista 

de 1848, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos, denominada 

materialismo histórico. 

d) O anarquismo do russo Mikhail Bakunin defendia a formação de cooperativas, mas não negava a 

importância e a necessidade do Estado para a eliminação das desigualdades. 

 

3. Texto I 

 

Cidadão 

Tá vendo aquele edifício, moço? 

Ajudei a levantar 

Foi um tempo de aflição 

Eram quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar 

Hoje depois dele pronto 

Olho pra cima e fico tonto 

Mas me vem um cidadão 

E me diz desconfiado 

 

 

Meu domingo tá perdido 

Vou pra casa entristecido 

Dá vontade de beber 

E pra aumentar meu tédio 

Eu nem posso olhar pro prédio 

Que eu ajudei a fazer. 
BARBOSA, L. ln: ZÊ RAMALHO. 20 Super Sucessos.Rio de Janeiro: Sony Music, 1999 (fragmento). 

Texto II 

O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e 

extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. 

Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se 

lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. 
MARX, K. Manuscritos econômicos-filosóficos(Primeiro manuscrito).São Paulo: Boitempo Editorial, 2004 (adaptado). 

 

Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é 

a) baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos 

postos de emprego. 

b) fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da 

produção de bens e serviços. 

c) estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e 

tecnocrata. 

d) instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária. 

e) derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. 

 

4. I. Burgueses e proletários. A história de todas as sociedades até hoje existente é a história das lutas de 

classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e 

companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra 

ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação 

 
(MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 40). 
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Assinale a alternativa CORRETA: para Karl Marx (1818-1883) como se originam as classes sociais? 

a) As classes sociais se originam da divisão entre governantes e governados.    

b) As classes sociais se originam da divisão entre os sexos.    

c) As classes sociais se originam da divisão entre as gerações.    

d) As classes sociais se originam da divisão do trabalho.    

e) As classes sociais se originam da divisão das riquezas.    

 

5. Algumas pessoas conseguem mais do que outras nas sociedades  mais dinheiro, mais prestígio, mais 

poder, mais vida, e tudo aquilo que os homens valorizam. Tais desigualdades criam divisões na 

sociedade  divisões com respeito a idade, sexo, riqueza, poder e outros recursos. Aqueles no topo 

dessas divisões querem manter sua vantagem e seu privilégio; aqueles no nível inferior querem mais e 

devem viver em um estado constante de raiva e frustração [...]. Assim, a desigualdade é uma máquina 

que produz tensão nas sociedades humanas. É a fonte de energia por trás dos movimentos sociais, 

protestos, tumultos e revoluções. As sociedades podem, por um período de tempo, abafar essas forças 

separatistas, mas, se as severas desigualdades persistem, a tensão e o conflito pontuarão e, às vezes, 

dominarão a vida social.  
TURNER, Jonathan H. Sociologia: Conceitos e aplicações. São Paulo: Pearson, 2000. p. 111.  (Adaptado). 

 

A observação da figura e a leitura do texto permitem inferir:  

a) no plano social, a igualdade humana está explícita em dois setores bem definidos: na Justiça, 

segundo a qual todos são iguais perante a lei, e na educação, em que todos devem ter 

oportunidades iguais; essas práticas são vivenciadas pela sociedade brasileira.  

b) segundo Karl Marx, aqueles que possuem ou controlam os meios de produção têm poder, sendo 

capazes de manipular os símbolos culturais através da criação de ideologias que justifiquem seu 

poder e seus privilégios.  

c) a estratificação de classes existe quando renda, poder e prestígio são dados igualmente aos 

membros de uma sociedade, gerando, portanto, grupos culturais, comportamentais e 

organizacionais semelhantes.  

d) a estratificação, na visão de Karl Marx, mostra que a luta de classes não se polariza entre o ter e o 

não ter e envolve mais do que a ordem econômica.  

 

6. Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é preciso considerar 

as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia 

adquire um caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza o 

que deveria ser explicado como resultado da ação histórico-social dos homens, e universaliza os 

interesses de uma classe como interesse de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se 

que  

a) a sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias da 

realidade conforme os interesses da classe dominante.  

b) ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia ele a considera um elemento fundamental no 

processo de emancipação da classe trabalhadora.  

c) a superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um produto do esforço individual 

principalmente dos indivíduos da classe dominante.  

d)  

mascarando as reais condições do trabalho alienado no modo de produção capitalista. 

 

7. Dentre os principais autores articuladores da Sociologia na sua fase inicial de desenvolvimento, é 

CORRETO citar os nomes de  
a) Marx e Foucault. 

b) Comte e Durkheim. 

c) Descartes e Marx.  

d) Aristóteles e Comte. 

e) Durkheim e Chartier. 
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8. A sociologia surge em um período em que o fazer científico encontrava-se influenciado por algumas 

teses desenvolvidas durante o século XIX. Herbert Spencer, Charles Darwin e Auguste Comte, por 

exemplo, tiveram grande importância para o pensamento sociológico. O primeiro, por aplicar às 

ciências humanas o evolucionismo, mesmo antes das teses revolucionárias sobre a seleção das 

dos muitos intelectuais do período. 
 

Sobre as ideias de evolução e progresso e seu impacto no pensamento sociológico, podemos afirmar 

que: 

a) A ideia de progresso, apesar de ter grande influência na área das ciências naturais, não teve 

impacto decisivo na constituição da sociologia. 

b) A ideia de evolução foi uma das palavras de ordem do período, mas a sociologia rejeitou a sua 

adoção, assim como qualquer comparação entre seus efeitos no reino natural e no mundo social. 

c) A explicação sociológica procurou, desde o seu início, afastar-se de qualquer forma de 

determinismos, fossem biológicos ou geográficos, pois se contrapunha fortemente às explicações 

de cunho evolucionista. 

d) Em sua busca por constituir-se como disciplina, a sociologia passou pela valorização e 

incorporação dos métodos das ciências da natureza, utilizando metáforas organicistas, assim como 

conferindo ênfase à noção de função. 

9. Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista, 

embora cheguem a conclusões bem diferentes: para o positivismo de Comte, os conflitos entre 

trabalhadores e empresários são fenômenos secundários, deficiências, cuja correção é relativamente 

fácil, enquanto, para Karl Marx, os conflitos entre proletários e burgueses são o fato mais importante 

das sociedades modernas. A respeito das concepções teóricas desses autores, é CORRETO afirmar: 
a) Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada 

indivíduo um lugar proporcional à sua capacidade, realizando-se assim a justiça social. 

b) Comte considera que a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade 

principal das coletividades passa a ser a luta de classes que leva necessariamente à resolução de 

todos os conflitos. 

c) Marx acredita que a história humana é feita de consensos e implica, por um lado, o antagonismo 

entre opressores e oprimidos; por outro lado, tende a uma polarização em dois blocos: burgueses 

e proletários. 

d) Para Karl Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta-se no fato de que o crescimento 

dos meios de produção se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores embora 

não elimine as desigualdades sociais. 

e) Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx concordam que a sociedade capitalista industrial expressa 

a predominância de um tipo de solidariedade, que classificam como orgânica, cujas características 

se refletirão diretamente em suas instituições. 

10. Sobre o positivismo, corrente teórica pioneira na sistematização do pensamento sociológico, assinale 

o que for correto. 
(01) Apesar de reconhecer as diferenças entre fenômenos do mundo físico e do mundo social, o 

positivismo busca no método das ciências da natureza a orientação básica para legitimar a 

sociologia. 

(02) O positivismo enfatiza a coesão e a harmonia entre os indivíduos como solução de conflitos, para 

alcançar o progresso social. 

(04) O positivismo endereça uma contundente crítica à sociedade europeia do século XIX, sobretudo 

em razão das desigualdades sociais oriundas da consolidação do capitalismo. 

(08) O positivismo utiliza recorrentemente a metáfora organicista para se referir à sociedade como um 

todo constituído de partes integradas e coesas, funcionando harmonicamente, segundo uma 

lógica física ou mecânica. 

(16) O positivismo defende uma concepção evolucionista da história social, segundo a qual o estágio 

mais avançado seria dominado pela razão técnico-científica. 

SOMA: (    ) 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios 

 

1. e 

A alienação se dá na exclusão do trabalhar do processo produtivo.Ele não decide o que produzir, não 

conhece todo processo e muitas vezes nem pode consumir o que produz. o trabalhar oferece apenas sua 

força de trabalho, sendo assim reificado pelo sistema. 

 

2. c 

Marx pretendia interpretar a história do homem à luz do materialismo histórico ou seja, tratando a 

economia como base da história de qualquer sociedade. 

 

3. e 

Como o trabalhador é alienado do processo produtivo, o aumento de riquezas produzidas não diminu a 

desigualdade social, o contrário, a produção de riqueza é fruto da exploração do trabalhador. Quanto 

maior for a riqueza, maior será a exploração. 

 

4. d 

A divisão social é oriunda da divisão do trabalho. Há duas classes: burguesia (donos dos meios de 

produção) e proletariado (trabalhadores que vendem sua força de trabalho) 

 

5. b 

Marx acredita que a desigualdade social é fruto da posse desigual dos meios de produção. Sendo assim, 

os donos dos meios de produção são capazes de manipular os símbolos culturais por meio da ideologia. 

 

6. d 

Ideologia é o mascaramento da realidade. O homem pensa que está vendo a realidade tal como ela é, 

mas na verdade está sendo enganado pela teia ideológica da classe dominante. A frase " o trabalho 

dignifica o homem" dá ao proletário a falsa sensação de que o trabalho é uma coisa boa, quando na 

verdade ele é explorado e alienado 

 

7. b  

O autor fundante da sociologia como ciência, apresentando método e pressupostos próprios para o 

estudo científico da sociedade, é Durkheim. Por sua vez, suas ideias e maneiras de enxergar a análise 

social derivam dos estudos de Auguste Comte e de sua filosofia positiva. São, portanto, esses dois autores 

considerados primordiais no primeiro momento do estudo sociológico. 

 

8. d 

 A sociologia surge justamente na busca de soluções para conciliar o 

progresso humano (com sua consequente diferenciação) e sua efetiva harmonia social, junção defendida 

inclusive pelo positivismo;  

 largamente adotadas nos primórdios da 

sociologia como meios de explicação de vários fenômenos sociais; 

especialmente o biológico e o geográfico. As ideias de meio, momento histórico e antecedentes 

biológicos do individuo eram elementos definidores das ações destes para os primeiros sociólogos. 

 

9. a 

A alternativa A está correta. Segundo o pensamento positivista, cada indivíduo tem um papel na 

sociedade e deve aceitá-lo para o bem comum. A alternativa B está incorreta, pois mistura conceitos 

positivistas e marxistas. Para Comte, o pensamento científico levaria à harmonia e não ao conflito de 
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classes. A alternativa C está incorreta porque é contraditória (se a história humana é feita de "consensos", 

porque há antagonismo e polarização?). Além disso, atribui a Comte pressupostos teóricos de Marx. A 

afirmativa D está incorreta porque não há elevação do nível de vida dos trabalhadores no raciocínio 

marxista. Eles sempre seriam explorados pelos capitalistas o máximo possível. Por fim, a alternativa E está 

incorreta porque Marx não acreditava em uma sociedade capitalista orgânica (na qual as partes se 

completam em harmonia), mas sim em uma sociedade baseada no conflito dialético dos meios de 

produção (desse conflito resultaria uma solução, que daria início a um novo conflito, sempre por motivos 

econômico-produtivos). 

 

10. 01 + 02 + 08 + 16 = 27 

01 e 02. Corretas. O positivismo busca no método utilizado nas ciências da natureza referências para 

aplicar nas ciências sociais e enfatiza a coesão e a harmonia, para isso propondo até mesmo uma sábia 

resignação frente às insatisfações da vida social, para manter a ordem e o progresso.  

 

04. Incorreta. O positivismo não fazia a crítica da sociedade europeia do século XIX, sendo na verdade 

um esteio filosófico para ela e procurando alternativas para os seus problemas.  

   

08. Correta. Baseado nos elementos que pega de empréstimo das ciências naturais, o positivismo se 

valeu muito da ideia de organismo para explicar a vida social e suas partes.  

   

16. Correta. No positivismo há um predomínio de um ideal de evolução, como era comum ao pensamento 

do século XIX. 
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RESUMO   
 

 

Surgimento da sociologia 

 

A sociologia surgiu na Europa no século XIX, a partir de uma intensa busca do homem em interpretar 

a sociedade contemporânea que passava por intensas mudanças sociais. Todas as transformações ocorridas 

no século XIX, foram herdeiras de importantes revoluções ocorridas no século anterior, a saber: o Iluminismo, 

a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Cada um desses fatores históricos representa a mudança de 

um campo da experiência humana.  

O Iluminismo, por exemplo, foi um movimento filosófico e representou a mudança no campo das 

ideias, da mentalidade. Como seu próprio nome nos indica, o propósito do pensamento iluminista era 

iluminar a realidade, trazer a luz. No entanto, que luz era essa? A luz da razão. O projeto comum dos 

iluministas era racionalizar todos os aspectos da existência humana, do conhecimento à vida social, da 

política às práticas religiosas. 

Já a revolução francesa está mais relacionada com transformações políticas, certamente. Com efeito, 

o que os revolucionários promoveram não foi apenas uma mudança de governo, a passagem de um rei para 

outro. O que mudou foi a própria maneira como se enxergava o poder. Mais do que o ocupante de um cargo, 

foi o próprio modo de fazer política que se transformou. Para o bem ou para o mal, o fim do absolutismo 

representou o início de uma nova era na história da política, na qual esta passou a se ver cada vez mais 

separada da religião e na qual se tornou predominante acreditar que o fundamento da autoridade do Estado 

está na vontade do povo. 

A revolução industrial foi o evento histórico mais importante do século XVIII europeu, a 

industrialização mudou radicalmente a economia e consolidou definitivamente o capitalismo como sistema 

econômico reinante. Pela primeira vez na história, a produção econômica deixava de ser manual, artesanal, 

passando a ser baseada no uso de máquinas. Assim, naturalmente, não apenas a produção se tornou muito 

maior e mais rápida, como a própria tecnologia passou a ter uma evolução muito mais intensa, que 

acompanhamos até hoje. A própria organização social se modificou em função da indústria. Afinal, as fábricas 

funcionavam nas cidades e para lá se dirigiram em massa os trabalhadores, ocasionando um grande inchaço 

populacional. 

  Em poucas décadas, a Europa mudou radicalmente suas ideias, seu modo de fazer política e sua vida 

econômica. Era uma sociedade completamente diferente daquela que existia anteriormente. Diante de um 

aparente caos tão generalizado, era natural que alguns homens procurassem construir uma ciência da 

sociologia surgiu no século XIX porque nunca antes uma sociedade havia passado por mudanças tão intensas. 

Essas mudanças exigiam uma explicação. Nã

 

Vale lembrar da importância que teve para o surgimento da Sociologia, já no século XIX, a corrente 

de pensamento criada por Augusto Comte (1798 - 1857) denominada de positivismo.  Em linhas gerais, essa 

corrente de pensamento defendia que a ciência era o único conhecimento útil a ser buscado pela 

humanidade, ou seja, que o caminho do progresso dependia necessariamente da aplicação da metodologia 

científica.  Nesse sentido, os fenômenos sociais também deveriam ser analisados, segundo Comte, a partir 

dos métodos rigorosos da ciência.  Assim, teve surgimento a Sociologia com estudo científico acerca das 

sociedades. 
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EXERCÍCIOS  
 

1. Leia o texto a seguir: 

determinadas instituições que, segundo eles, desempenham papéis fundamentais na integração e na 

coesão da vida social. A jovem ciência assumia como tarefa intelectual repensar o problema da ordem 

social, enfatizando a importância de instituições como a autoridade, a família, a hierarquia social e 

destacando a sua importância teórica para o estudo da sociedade.  
MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 30. 

 

Com base nele, o surgimento da sociologia foi motivado pelas transformações das relações sociais 

ocorridas na sociedade europeia, nos séculos XVIII e XIX, contribuindo para 

a) o aumento da desorganização social estabelecida pela Revolução Industrial. 

b) a organização de vários movimentos sociais controlados por pensadores como Saint-Simon e 

Comte. 

c) a elaboração de um conceito de sociologia incluindo os fenômenos mentais como tema de 

reflexão e investigação. 

d) a criação da corrente positivista, que propôs uma transformação da sociedade com base na 

reforma intelectual plena do ser humano. 

e) 

das ideias de ordem e desenvolvimento como chave para o conhecimento da realidade.  

 

2. A sociologia surgiu para suprir a necessidade de se entender os fenômenos sociais e as regras 

fundamentais pelas quais se baseiam nossas relações. Entretanto, a sociologia contemporânea difere-

se da ideia original, na medida em que: 

a) entende-se que as sociedades são como organismos vivos, com leis de funcionamento 

estabelecidas e imutáveis. 

b) é amplamente aceito que as diferenças raciais determinam características do convívio do sujeito, 

uma vez que é a raça que estabelece o comportamento social. 

c) entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações, não sendo possível 

traçar leis gerais que justifiquem ou expliquem, em termos absolutos, todas as formas de interação 

humana no mundo social. 

d) deixou de ser uma área do conhecimento válida, uma vez que não é possível estudar uma 

sociedade em razão da enorme quantidade de diferenças entre os sujeitos que a compõem. 

 

3. editava que a nova ciência das sociedades 

deveria igualar-se às demais ciências da natureza que se pautavam pelos fenômenos observáveis e 

mensuráveis para que assim fosse possível apreender as regras gerais que regem o mundo social do 

indivíduo. Essa perspectiva ideológica é chamada de: 

a) Iluminismo. 

b) Darwinismo. 

c) Dadaísmo. 

d) Positivismo. 

 

4. Leia o texto a seguir: 

[...] grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século 

XVIII  e que se estenderam no século XIX  só foram superadas pelas grandes transformações do final 

do século XX. As mudanças provocadas pela revolução científico-tecnológica, que denominamos 

Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por 

completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras, que 

perduram até os dias atuais. 
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Persons Prentice Hall, 2004. p. 124. 
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Percebe-se que as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais permitiram a formação de 

relações sociais complexas. Nesse sentido, a sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas 

relações, explicando suas origens e consequências. Sobre o surgimento da sociologia e das mudanças 

históricas apontadas no texto, assinale a alternativa correta. 

a) A grande mecanização das fábricas nas cidades possibilitou o desenvolvimento econômico da 

população rural por meio do aumento de empregos. 

b) A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas tecnologias introduzidas pelas revoluções 

do século XVIII. 

c) A sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais, que surgiram com a Revolução 

Industrial. 

d) O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego sistemático da razão e do livre 

exame da realidade. 

e) As atividades rurais do período histórico, tratado no texto, foram o objeto de estudo que deu 

origem à sociologia como ciência. 

 

5. Observe as imagens a seguir: 

 

 
Disponível em: http://blogdoseagal.blogspot.com.br/2010/10/o-triunfo-da-ciencia-e-o-nascimento-da.html. 

 

Elas representam o momento histórico e os fatores que deram origem à sociologia como ciência da 

sociedade. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. 

a) A violência e o desemprego são fatores posteriores ao surgimento da sociologia. 

b) A sociologia tinha como objetivo corrigir os problemas sociais causados pelas Revoluções 

Industrial e Francesa. 

c) A criação de máquinas que aceleravam a produção era considerada pela sociologia como um fator 

positivo, pois elas possibilitavam mais horas de descanso para o trabalhador. 

d) A Revolução Industrial é considerada pelos pensadores da época como um momento importante 

para se entender como a sociedade se tornou mais igualitária.  

e) As cidades se tornaram grandes centros industriais, oferecendo condições sociais igualitárias para 

toda a população, permitindo, com isso, a divisão das riquezas produzidas com a atividade 

industrial. 

6. Leia os textos 1 e 2. 

Texto 1 

 

A sociologia nasce com a missão de oferecer condições aos homens para entender a sociedade em 

que vivem de maneira racional e questionadora. 
Disponível em: <http://dirleydossantos.blogspot.com.br/2010/10/condicoes-historicas-que-possibilitaram.html>. Adaptado. 

 

Texto 2 

 

Nos dias de hoje, as ciências sociais não são muito valorizadas, pois seus resultados não geram lucro 

rápido e fácil, e isso para o capitalismo de hoje é inaceitável. 
OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R. C. R. Sociologia para jovens do século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. p. 29. 

Adaptado. 

http://blogdoseagal.blogspot.com.br/2010/10/o-triunfo-da-ciencia-e-o-nascimento-da.html
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Embora a sociologia seja uma ciência social pouco valorizada no campo profissional, ela surgiu 

baseada na necessidade de o homem explicar o mundo e suas relações com outros homens e com 

outras sociedades em diferentes contextos. Acerca do surgimento da sociologia como ciência da 

sociedade, assinale a alternativa correta. 

a) Sofreu forte influência da Revolução Francesa e dos movimentos operários das 

mineradoras inglesas que transformaram a forma de ver as relações entre máquinas e humanos. 

b) Apareceu no cenário científico, a partir do século XIX, fundamentada nas correntes do pensamento 

positivista, socialista e funcionalista. 

c) Representava, para seu precursor Jean-Jacques Rousseau, uma ciência preocupada em analisar 

processos e estruturas sociais, que influenciam nas reformas das instituições. 

d) Fez do capitalismo o tema principal de estudo, utilizando seus recursos de cientificidade para 

justificar a exploração sociocultural desse sistema econômico. 

e) Buscou explicação para o surgimento da sociedade feudal. 

 

7. Sobre o surgimento da Sociologia e suas proposições acerca da explicação do mundo social, pode-se 

afirmar: 

a) a Sociologia é uma manifestação do pensamento moderno e uma forma de conhecimento do 

mundo social, cujas explicações são fundadas nas descobertas das ciências naturais e físicas, por 

pressupor uma unidade entre sociedade e natureza e rejeitar o uso de leis gerais no conhecimento. 

b) os pensadores fundadores da Sociologia concentraram seus esforços em interesses políticos e, 

portanto, práticos, face aos objetivos de contribuir para as transformações sociais e para a 

consolidação de uma nova ordem social 

c) diversa das sociedades feudal e capitalista. 

d) a desagregação da sociedade feudal e a consolidação da sociedade capitalista, com o 

consequente processo de industrialização e urbanização em países da Europa, contribuíram para 

o surgimento da Sociologia como forma de conhecimento das sociedades em extinção. 

e) a Sociologia surgiu no século XIX, vinculada à sociedade moderna, no contexto das 

transformações econômicas e sociais e no bojo das mudanças nas formas de pensamento, 

influenciadas pelas revoluções burguesas do século, bem como pelos ideais iluministas. 

  

8. Uma série de mudanças políticas e econômicas ocorreu na Europa, a partir do fim da Idade Média. O 

acontecimentos decorrentes desse período na história europeia, a Revolução Francesa. 

 

Sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e o surgimento da Sociologia, é correto afirmar: 

a) O desenvolvimento da indústria se opunha à formação do processo de instalação da sociedade 

moderna. 

b) A credibilidade da vida social, nas cidades, passa a ser buscada na coerência dos textos sagrados 

e na adoração religiosa. 

c) A vida religiosa foi adquirindo cada vez mais importância, o que fez com que a história do cotidiano 

fosse concebida por um olhar sagrado. 

d) A arte renascentista, ao apresentar a forte ligação entre Deus e os homens, expressou as 

transformações sociais de forma contundente. 

e) O desenvolvimento tecnológico e a nova postura do homem ocidental decorrentes das 

transformações desse período histórico propiciaram o interesse pelo entendimento da vida social. 

  

9.  Marque a alternativa que corresponde a um dos antecedentes intelectuais da Sociologia. 

a)    A crença na capacidade de a razão apreender a dinâmica do mundo material. 

b)    A valorização crescente dos princípios de autoridade, notadamente da Igreja Católica. 

c)    A descrença nas forças da modernidade, principalmente na ideia de progresso. 

d)    O fortalecimento da especulação metafísica como procedimento científico. 
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10. Sobre a relação entre a revolução industrial e o surgimento da sociologia como ciência, assinale o que 

for correto. 

a) A consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu a uma grande concentração 

da população no ambiente urbano, o qual acabou se constituindo em laboratório para o trabalho 

de intelectuais interessados no estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava.  

b) A migração de grandes contingentes populacionais do campo para as cidades gerou uma série de 

problemas modernos, que passaram a demandar investigações visando à sua resolução ou 

minimização.  

c) Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados pela revolução 

industrial compartilhavam uma perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento 

econômico baseado no modelo capitalista.  

d) Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela concentração dos operários nas fábricas, 

foram tema de pesquisa dos precursores da sociologia e continuam inspirando debates científicos 

relevantes na atualidade.    

e) A necessidade de controle da força de trabalho fez com que as fábricas e indústrias do século XIX 

inserissem sociólogos em seus quadros profissionais, para atuarem no desenvolvimento de 

modelos de gestão mais eficientes e produtivos. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Vamos refletir um pouco sobre a importância da sociologia para analisarmos os acontecimentos, as 

transformações na sociedade? 

  

Texto I  

  
 

Texto II 

  
 

 

Texto III 

O tempo em que a Amélia cantada 

tradicional, se mantida a tendência identificada pelo IBGE no Censo 2010, é um modo de vida em extinção 

no Brasil. O capítulo Trabalho e Rendimento do estudo, divulgado nesta quarta-feira, mostra que o período 

entre 2000 e 2010 foi decisivo para a transformação do mercado de trabalho em favor do sexo feminino. O 

crescimento da participação das mulheres na população ocupada  ou seja, que trabalha e produz renda  é 

 

  

A sociologia surgiu a partir da busca de uma ciência que conseguisse interpretar a realidade social. Com base 

em seus conhecimentos sociológicos do tema e nos textos apresentados, faça uma análise das 

transformações do papel da mulher na sociedade. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
1. d  

A sociologia surge em um contexto de crise das sociedades europeias, advindo das Revoluções Industrial 

e Francesa.  A primeira muda a forma de produção, com a transformação de sociedades rurais em 

sociedades urbanas. A segunda muda os padrões de poder e organização política, passando-se de um 

contexto político de poder na mão da nobreza tradicional para um centrado na burguesia nascente. O 

positivismo teve um importante papel na construção teórica da sociologia, ao propor a organização da 

vida social por um viés científico-racional, tendente ao progresso e a ordem.  

 

2. c 

para explicar os fenômenos sociais que estuda. Na busca pelo entendimento, a sociologia volta-se para 

a observação de casos individuais ou em grande escala para entender as possíveis motivações e 

consequências do fenômeno. 

 

3. d 

a 

que o verdadeiro conhecimento só era construído por meio da experimentação sensível do objeto de 

estudo. A utilização do método científico de mensuração, experimentação e observação tinha por 

finalidade estabelecer leis e regras fundamentais para o funcionamento dos fenômenos observados. 

 

4. c 

Com as mudanças sociais oriundas das mudanças políticas e tecnológicas do século XVIII, chegou-se a 

um período de instabilidade social, o que levou ao surgimento da sociologia. 

 

5. b 

As Revoluções Industrial e Francesa criaram grandes transformações sociais, em curto período de tempo, 

trazendo vários problemas no âmbito do convívio social. A sociologia surge para investigar estes 

problemas e propor soluções. 

 

6. b 

A sociologia utilizou-se das correntes de pensamento positivista, socialista e funcionalista em seu 

desenvolvimento. 

 

7. d 

Essa questão da Universidade Federal de Uberlândia é excelente para verificarmos nosso conhecimento 

do contexto histórico de surgimento da sociologia. A única opção que representa perfeitamente esse 

contexto, como sabemos, é a letra D, apontando a influência que a Revolução Francesa, o Iluminismo e 

a Revolução Industrial tiveram na constituição dessa ciência. Todas as outras opções têm pegadinhas. A 

letra A, por exemplo, para induzir o aluno a erro, se utiliza da influência da física na formação da 

sociologia. O problema, entre outras coisas, é que ela diz que a sociologia pressupõe uma unidade entre 

natureza e sociedade. Isso não faz sentido algum. Se alguém procura criar uma ciência específica da 

sociedade, diferente das ciências naturais, é justamente porque acredita que natureza e sociedade são 

diferentes. A letra B, por sua vez, faz pegadinha com o fato de que as mudanças sociais do século XVIII 

influenciaram os primeiros sociólogos. O problema é que esses pensadores não queriam acima de tudo 

realizar ou promover essas mudanças, mas sim compreendê-las. Seu objetivo não era prático, mas 

teórico. Por fim, a letra C também faz referência ao papel que a nova ordem social, industrial e capitalista, 

teve na formação da sociologia. Seu erro, porém, está em dizer que o foco dos primeiros sociólogos era 

compreender sociedades em extinção. Não. Pelo contrário, seu objetivo imediato era entender 

justamente aquela sociedade em que viviam. 
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8. e 

O mundo, ao final do século XVIII e início do século XIX, encontrava-se em profundo processo de 

transformação, não uma transformação de regime político ou de dominação religiosa, uma grande 

mudança de mentalidade das pessoas acontecia com o advento da Revolução Industrial e principalmente 

com a Revolução Francesa. 

 

9. a 

O antecedente intelectual do surgimento da sociologia é o iluminismo, que vai defender que a razão 

deve coordenar as ações humanas. 

 

10. a 

uma ciência voltada para o estudo das sociedades e os fenômenos 

sociais surgiu inicialmente com Augusto Comte nas suas observações dos novos fenômenos sociais que 

surgiam em meio à Revolução Industrial, estabelecendo-

com os trabalhos de Émile Durkheim. 

 

 

Questão Contexto  

Sugestão de resposta: - Há algumas décadas atrás a mulher tinha como principal tarefa os afazeres do lar e 

os cuidados com os filhos e o marido. Hoje, com a mudança da cultura, muitas mulheres se dedicam também 

às suas carreiras, podendo até escolher não casar e ter filhos. 

 

 


