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Biologia 
 

Circulação comparada 
 

Resumo 

 

O sistema circulatório tem como função a distribuição de nutrientes e oxigênio para o organismo, bem como 

manter o equilíbrio hídrico do corpo e transportar excretas. Seu órgão central é o coração, bombeando o fluido 

sanguíneo ao longo de vasos. Este líquido que circula pode ser a hemolinfa, incolor, como no caso dos insetos, 

ou o sangue pigmentado, como é o caso dos vertebrados, cujas células apresentam um pigmento 

transportador conhecido como hemoglobina. 

 

O sistema circulatório pode ser:  

• Aberto: O sangue abandona os vasos, sendo derramado em lacunas corporais (hemocele). O sangue 
retorna ao coração, de onde será novamente bombeado aos tecidos. 

• Fechado: O sangue corre sempre em vasos sanguíneos, sem abandoná-los para banhar os tecidos. 
 

A circulação pode ser: 

• Simples: O sangue passa uma única vez pelo coração. 

• Dupla: O sangue passa duas vezes pelo coração para cumprir todas as suas funções. 
 

O trajeto do sangue é sair do coração, ir em direção dos órgãos respiratórios (brânquias ou pulmões), receber 

oxigênio através da hematose, seguir ao corpo (no caso da circulação simples) ou ao coração novamente (no 

caso da circulação dupla), seguir ao corpo e então retornar ao coração. 

 

E ainda pode ser dividida em: 

• Incompleta: Há mistura de sangue venoso (pobre em O2) e sangue arterial (rico em O2, em comparação 
ao venoso) nas cavidades do coração.  

• Completa: O sangue venoso não se mistura ao sangue arterial nas cavidades do coração. 
 

O sistema circulatório surge primeiramente nos anelídeos. Entre os animais, a circulação é classificada: 

 

Anelídeos: Circulação fechada, se dá pelo bombeamento de sangue por corações laterais.  

 

Moluscos: Circulação aberta, com exceção dos cefalópodes (polvos, lulas e nautilus), cuja circulação é 

fechada. 
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Artrópodes: Aberta (embora alguns crustáceos apresentem circulação semi-fechada), sem conexão com o 

sistema respiratório no caso dos insetos, sua hemolinfa não apresenta pigmentos respiratórios! 

 

 

 

 
Disponível em: http://pedropimpaocn.blogspot.com.br/ 

 

A evolução da circulação fechada está relacionada com as cavidades encontradas no coração, onde o sangue 
sempre entrará pelos átrios e sairá pelos ventrículos. Vamos entender como se deu a evolução deles: 

• Peixes: circulação é simples e venosa, pois o coração com apenas um átrio e um ventrículo bombeia 
apenas o sangue venoso.  

• Anfíbio: possui circulação dupla, pois possui dois átrios e um ventrículo. Cada átrio receberá um tipo de 
sangue (arterial ou venoso) e ocorrerá a mistura no ventrículo 

• Réptil: possuem circulação dupla, pois possui dois átrios e um ventrículo. Cada átrio receberá um tipo de 
sangue (arterial ou venoso) e ocorrerá a mistura no ventrículo. A diferença em relação aos Anfíbios é que 
o ventrículo já possui uma estrutura que permite que ocorra menos mistura, chamada Septo de Sabatier 

http://pedropimpaocn.blogspot.com.br/
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• Crocodilianos: eles já possuem o coração com 4 cavidades, tendo uma maior separação do sangue 
arterial com o venoso, porém ainda ocorre uma pequena mistura de sangue arterial com venoso no 
Forâmen de Panizza 

• Aves e Mamíferos: Possuem circulação dupla e completa, com o coração dividido em dois átrios e dois 
ventrículos os quais não ocorre mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Acredita-se que a 
circulação completa favoreceu a endotermia. 
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Exercícios 

 

1. Para quem tem preocupação com a preservação do meio ambiente e com a fauna em extinção, no site 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – podemos encontrar informações sobre 

animais brasileiros em extermínio. Dentre alguns, podemos citar o pica-pau de cara amarela (Dryocopus 

galeatus), a onça pintada (Pantera onca palustris) e a tartaruga de couro (Dermochelys coriacea). 

Disponível em: http://www.ibge.com.br/home/geociencias/recursosnaturais/levantamento/default.shtmc=2 

Nas três espécies citadas acima, quais características são verdadeiras com relação à sua circulação 

sanguínea, na sequência em que foram mencionadas no texto? 

a) Fechada, dupla e completa; fechada, dupla e completa; fechada, dupla e incompleta. 

b) Fechada, simples e completa; fechada, dupla e completa; aberta, dupla e incompleta. 

c) Fechada, dupla e incompleta; fechada, dupla e completa; aberta, dupla e completa. 

d) Aberta, dupla e completa; fechada, simples e completa; fechada, simples e incompleta. 

e) Aberta, dupla e incompleta; fechada, dupla e incompleta; fechada, dupla e completa. 

 

 

2. O sistema circulatório dos vertebrados mostra uma evolução ocorrida entre os grandes grupos. Na 

maioria das espécies de cada grupo, há um padrão na divisão das cavidades do coração. Isto pode ser 

confirmado na frase: 

a) O coração dos peixes tem dois átrios e um ventrículo, ocorrendo a mistura do sangue venoso com 

o sangue arterial nos primeiros. 

b) O coração dos anfíbios tem dois átrios e um ventrículo, ocorrendo a mistura de sangue venoso 

com o sangue arterial neste último. 

c) O coração dos répteis tem dois átrios e um ventrículo, não ocorrendo mistura do sangue venoso 

com o sangue arterial. 

d) O coração dos répteis é igual ao das aves, ocorrendo em ambos mistura do sangue venoso com 

sangue arterial. 

e) O coração dos mamíferos apresenta dois átrios e dois ventrículos, parcialmente separados, 

ocorrendo mistura do sangue venoso com o sangue arterial em pequena escala. 
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3. As figuras 1 e 2 a seguir representam, esquematicamente, os dois tipos de sistemas circulatórios 

apresentados pelos vertebrados. As setas indicam o trajeto percorrido pelo sangue em cada tipo de 

circulação. 

 

Com base nas informações anteriores, assinale a alternativa que apresenta, pela ordem, um exemplo 

de um grupo de vertebrados com o tipo de circulação representado na figura 1 e outro com o tipo de 

circulação representado na figura 2. 

a) Anfíbios – aves. 

b) Répteis- mamíferos. 

c) Anfíbios – mamíferos. 

d) Peixes – répteis. 

e) Mamíferos – peixes. 

 
 

4. Comparando-se a estrutura e a fisiologia dos corações dos vertebrados, podemos considerar válida a 

seguinte afirmativa: 

a) no coração dos peixes passa apenas sangue venoso.  

b) o coração dos anfíbios é dotado de quatro câmaras, duas aurículas (ou átrios) e dois ventrículos.  

c) no coração das aves passa apenas sangue arterial.  

d) o coração dos répteis apresenta-se com três câmaras, uma aurícula (ou átrio) e dois ventrículos.  

e) no coração dos mamíferos, as duas aurículas (ou átrios) recebem sangue venoso e os dois 

ventrículos recebem sangue arterial. 

 

5. A taxa de consumo de oxigênio em relação à massa corpórea é muito mais alta no mamífero pequeno 

que no grande. Por exemplo, 1g de tecido de um camundongo consome oxigênio numa taxa até 100 

vezes maior que 1g de tecido de um elefante. Esse elevado consumo de oxigênio do animal pequeno 

requer um maior suprimento desse elemento para os tecidos. Assim sendo, espera-se que mamíferos 

menores apresentem: 

a) Maior frequência cardíaca e menor frequência respiratória que mamíferos maiores. 

b) Menor frequência cardíaca e maior frequência respiratória que mamíferos maiores. 

c) Menor frequência cardíaca e menor frequência respiratória que mamíferos maiores. 

d) Maior frequência cardíaca e maior frequência respiratória que mamíferos maiores. 

e) Frequência cardíaca e respiratória igual à dos mamíferos maiores. 
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6. O que diferencia, basicamente, a circulação das aves da circulação dos mamíferos é: 

a) a circulação das aves é aberta e a dos mamíferos é fechada. 

b) nas aves, o sangue flui dos pulmões para o ventrículo direito. 

c) o coração das aves não possui septo interventricular. 

d) nas aves, a curvatura da aorta é para a direita, e nos mamíferos, para a esquerda. 

e) na circulação das aves, o sangue bem oxigenado circula somente nas artérias. 

 

 

7. As respirações traqueal e pulmonar são mais adaptadas à vida em ambiente terrestre porque: 

a) apresentam maior superfície de absorção do que as brânquias. 

b) a hematose ocorre diretamente com os tecidos do corpo. 

c) a hematose ocorre por simples difusão e não por transporte ativo, como no caso das brânquias. 

d) não dependem de existência de pigmentos respiratórios. 

e) ocorrem no interior do corpo, permitindo que a pele do animal seja impermeável. 

 

 

8. Assinale a alternativa correta a respeito do processo respiratório 

a) Nos indivíduos terrestres, a troca de gases com o meio ocorre por difusão simples, enquanto nos 

animais aquáticos essa troca é feita por transporte ativo. 

b) Os pigmentos respiratórios são proteínas exclusivas de animais vertebrados, capazes de 

aumentar a eficiência do transporte de gases e permitir que esses animais sejam homotermos. 

c) A respiração cutânea ocorre em animais aquáticos e em alguns animais terrestres como os 

aracnídeos. 

d) Em insetos, não há um órgão específico que realize as trocas gasosas. Sendo assim, o O2 é levado 

diretamente a cada célula do corpo. 

e) A superfície de troca de uma brânquia é pequena, sendo pouco eficiente na absorção de O2. 

 

 

9. A figura a seguir representa diferentes padrões de coração de vertebrados. Qual a seqüência indica a 

ordem crescente da eficiência circulatória, com relação ao transporte de gases, conferida pelos três 

corações? 

 

a) 1, 2, 3 

b) 1, 3, 2 

c) 3, 2, l 

d) 2, 1, 3 

e) 3, 1, 2 

 



 
 

 

 

7 

Biologia 
 

 

10. Relacione as descrições dos Sistemas Circulatórios com seus respectivos Filos animais: 

I. Ausente. O alimento é distribuído diretamente da cavidade gastrovascular. 

II. Ausente. O alimento é distribuído pelo intestino muito ramificado. 

III. Ausente. O alimento é distribuído pelo fluido da cavidade pseudocelomática. 

IV. Presente. Do tipo fechado, com vasos pulsáteis e sangue dotado de pigmentos respiratórios. 

V. Presente. Do tipo aberto, com coração e vasos sangüíneos , onde circula o fluido celômico. 

 

P = Artrópodes  

S = Nematelmintos  

Q = Anelídeos 

T = Platelmintos  

R = Moluscos  

U = Cnidários 

 

Assinale a opção que contém as associações corretas: 

a) I-U ; II-T ; III-S ; IV-Q ; V-P 

b) I-P ; II-Q ; III-R ; IV-S ; V-T 

c) I-P ; II-Q ; III-R ; IV-U ; V-T 

d) I-P ; II-Q ; III-R ; IV-T ; V-U 

e) I-U ; II-T ; III-R ; IV-Q ; V-S 
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Gabarito 

 

1. A 

A circulação de aves e mamíferos é fechada, dupla e completa, enquanto em répteis é fechada, dupla e 

incompleta, já que há mistura de sangue venoso e arterial.  

 

2. B 

O coração dos anfíbios não apresenta divisão ventricular, sendo um ventrículo único, no qual há mistura 

de sangue venoso e arterial.  

 

3. D 

Peixes têm circulação simples, com o sangue passando apenas uma vez pelo coração para realizar suas 

funções. Répteis possuem circulação dupla, com o sangue passando duas vezes pelo coração para 

realizar suas funções.  

 

4. A 

A circulação dos peixes ocorre em um coração com apenas duas cavidades, por onde passam apenas 

sangue venoso, do sentido do corpo para as branquias. 

  

5. D 

Espera-se que sua frequência cardíaca e respiratória seja maior que a do mamífero maior, tendo em vista 

que o aporte de oxigênio deverá ser maior no mamífero menor.  

 

6. D 

A diferença entre as circulações de mamíferos e aves está em pequenos detalhes, como a curvatura das 

aortas, já que ambos apresentam coração tetracavitário, circulação dupla, fechada e completa.  

 

7. E 

As traquéias e os pulmões são mais protegidos do que brânquias ou mesmo do que a própria pele, por 

estarem localizados internamente no corpo.  

 

8. D 

Os insetos não apresentam um órgãos para trocas gasosas, mas sim um sistema traqueal que leva o ar 

diretamente para os tecidos do corpo. 

 

9. E 

O coração 3 possui apenas 3 cavidades (equivalente aos anfíbios) e há mistura completa do sangue no 

ventrículo. O coração 1 apresenta o início da separação do ventrículo (como alguns répteis), sendo a 

mistura de sangue mais reduzida. Por fim, o coração 2 possui cavidades completamente separadas 

(como aves e mamíferos). 

 

10. A 

Cnidários (água viva) não apresentam sistema circulatório, havendo apenas difusão simples. Platelmintos 

e Nematelmintos também não possuem este sistema, que aparece apenas em anelídeos (fechado) e 

artrópodes (aberto). 
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Microrganismos: vírus, Monera, Protoctista e Fungi 

 

Resumo 

 

Vírus 

Os vírus são seres acelulares, isto é, sem células, que se encontram no limiar entre a vida e a matéria bruta. 

São seres microscópicos, compostos basicamente por uma cápsula proteica (capsídeo viral) envolvendo um 

material genético, que pode ser DNA ou RNA, mas não ambos (salvo a exceção, os citomegalovírus). A 

partícula viral encontrada fora da célula hospedeira é conhecida como vírion. 

É fundamental salientar que vírus são seres obrigatoriamente parasitas intracelulares, não apresentando 

metabolismo ou reprodução fora de uma célula hospedeira. 

Alguns vírus podem apresentar um envelope externo ao capsídeo, composto por duas camadas lipídicas 

derivadas da membrana plasmática da célula hospedeira e proteínas virais imersas nestas camadas. 

As proteínas virais determinam o tipo de célula que o vírus irá parasitar, sendo eles normalmente altamente 

específicos quanto aos seus hospedeiros. Bacteriófagos, por exemplo, infectam apenas bactérias. 

O mecanismo de reprodução viral no interior da célula depende principalmente do material genético do vírus 

em questão. 

 

• Vírus de DNA 
 

 

 

Um exemplo de vírus de DNA são os bacteriófagos, vírus que infectam bactérias. A partir do momento em que 

o vírus reconhece a membrana da célula hospedeira, seu capsídeo adere-se à célula em questão. Ele introduz 

seu DNA no interior da célula e abandona o capsídeo proteico no meio extracelular.  

O DNA viral invade a célula e impede que ela prossiga com seu metabolismo normal. A partir deste ponto, os 

mecanismos de transcrição e duplicação estarão direcionadas para a produção de novos vírus, duplicando 

DNA viral e transcrevendo e traduzindo as proteínas do capsídeo, usando os ribossomos do hospedeiro. 
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Conforme ocorre a replicação e a montagem, eventualmente a célula se rompe, liberando novos vírions no 

meio. Este é o chamado ciclo lítico. 

Outra possibilidade é que o vírus adote o ciclo lisogênico, ligando seu DNA ao cromossomo daquela célula. 

Ele permanece inativo, e permite que a célula continue sua vida normalmente. A célula sofrerá mitoses, 

multiplicando assim também o DNA viral, contido em seu cromossomo. Todas as células geradas a partir 

deste momento então estarão infectadas. Sob determinado estímulo ou condição, esse vírus pode abandonar 

o ciclo lisogênico e entrar no ciclo lítico, formando novos vírions. 

 

• Retrovírus 
 

 

 

Os retrovírus são um grupo de vírus de RNA que inclui o HIV, causador da AIDS. 

A principal característica dos retrovírus é a presença de uma enzima viral chamada transcriptase reversa. A 

transcriptase reversa é capaz de sintetizar DNA a partir de uma fita de RNA. Após essa transcrição reversa, o 

novo DNA viral se une ao DNA da célula hospedeira e começa a comandar a produção de novos RNAs virais 

e do capsídeo proteico, montando novos vírions que serão liberados. 
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• Vírus de RNA 

 

 

Os vírus de RNA podem ser de cadeia positiva ou negativa. 

 

No caso dos vírus de RNA com fita positiva, o sentido da fita é o mesmo sentido do RNAm, que pode ser 

traduzido mediante a infecção do hospedeiro, formando novos RNAs virais. 

 

O sentido do RNA dos vírus de fita RNA negativa, no entanto, é o contrário, então é necessário copiar um 

RNAm complementar no sentido positivo. Isso se dá pelo uso de uma enzima viral chamada RNA-polimerase 

dependente de RNA, empacotada no vírion junto ao RNA. 
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Reino Monera 

 

 
Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos/bacteria3.jpg 

 

O reino monera engloba bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. 

São seres unicelulares e procariontes (sem núcleo delimitado). 

 

São importantes no meio ambiente por fazerem a decomposição, juntamente com os fungos.  

Realizam a fixação do nitrogênio e a nitrificação (ciclo do nitrogênio). 

Provocam doenças nos seres humanos e outros animais, mas também podem fazer parte da “flora 

microbiana”, trazendo inclusive benefícios. 

 

Estrutura celular 

Possuem citoplasma, ribossomos 70S e DNA circular. Não possuem organelas membranosas, como 

mitocôndria e retículo endoplasmático.  

Os plasmídeos são estruturas de DNA circular presentes no citoplasma que podem carregar genes de 

virulência (o que deixa a bactéria mais perigosa nas infecções) e genes de resistência (ficam “imunes” aos 

antibióticos). A importância do plasmídeo é que ele pode ser replicado e passado a outras bactérias. 

 

Além da membrana plasmática e da parede celular, algumas bactérias possuem cápsula, que aumenta a 

capacidade de invasão e adesão ao hospedeiro, facilitando a infecção.  
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Classificação 

As bactérias podem ser classificadas quanto a forma:  

Cocos - esféricas 

Estreptococos - em cadeias 

Estafilococos - “em cacho de uva” 

Bacilos - cilíndricas 

Espiroquetas - forma helicoidal 

Víbrios - em forma de vírgula.  

 

 

Disponível em: http://escolakids.uol.com.br/public/images/legenda/2ea51e8d73c6e07ee258e6f5fd84e034.jpg 

 

 

 
Disponível em: http://cdn.portalsaofrancisco.com.br/wp-content/uploads/2015/11/rrmeino-4.jpg 

 

http://escolakids.uol.com.br/public/images/legenda/2ea51e8d73c6e07ee258e6f5fd84e034.jpg
http://cdn.portalsaofrancisco.com.br/wp-content/uploads/2015/11/rrmeino-4.jpg
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Quanto à coloração de GRAM 

 
Disponível em: http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/02/GRAM.jpg 

 

Dependendo da composição da parede celular, as bactérias podem ser classificadas de acordo com a cor que 

assumem na coloração de Gram. Podem ser gram positivas se forem coradas em roxo ou gram negativas se 

forem coradas em vermelho. 

 

 

Respiração 

Podem ser divididas em: 

Aeróbias - Necessitam de oxigênio para sobreviver. 

Anaeróbias facultativas - vivem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio 

Anaeróbias obrigatórias - não sobrevivem na presença de O2. (ex: Clostridium tetani (bactéria que causa o 

tétano) 

 

Reprodução 

Bipartição - é a forma de reprodução assexuada em que ocorre a duplicação do DNA bacteriano e a posterior 

divisão celular. Essa forma de reprodução permite o crescimento exponencial das bactérias. 

 

 

 

http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/02/GRAM.jpg


 
 

 

 

7 

Biologia 
 

Conjugação 

A partir da união do citoplasma de duas bactérias a partir do pili sexual, há a passagem de plasmídeos que 

codificam proteínas importantes para a virulência ou resistência a antimicrobianos.  

 

 
Disponível em: http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/11/conjugacao.jpg 

 

Transformação  

As células bacterianas são capazes de capturar material genético presente no meio, oriundo de outras 

bactérias mortas, por exemplo. 

 
Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-

IWVMaw3Zbf0/UVUpelSHauI/AAAAAAAAAFM/__ZpiIwdsq0/s1600/transforma%C3%A7%C3%A3o.JPG 

 



 
 

 

 

8 

Biologia 
 

Transdução  

Ocorre por meio de um bacteriófago, um vírus que infecta bactérias. A transferência de material genético 

ocorre porque um vírus, ao utilizar a maquinaria celular para a sua replicação, pode montar partículas virais 

contendo trechos do DNA bacteriano. Quando tenta infectar outra célula, transfere esse segmento de DNA 

para essa nova bactéria, podendo passar genes de resistência ou de virulência.  

 

 
Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos/transducao.gif 

 

Esporulação não é considerada uma forma de reprodução em si. Isso porque uma célula mãe de 

determinadas espécies cria uma estrutura altamente resistente à condições extremas, podendo retornar à 

forma vegetativa quando as condições ambientais voltarem a ser favoráveis.  

 

Os protozoários e as algas fazem parte do reino Protista.  Os Protozoários são seres unicelulares, eucariontes 

e heterótrofos. 

 

São classificados de acordo com o meio de locomoção em: 

• Rizópodes - se locomovem por meio de pseudópodes 

• Flagelados - possuem flagelo (ex: giardia) 

• Ciliados - múltiplos cílios cobrem o protozoário. ex: paramécio 

• Esporozoários- não possuem estruturas de locomoção. São todos parasitas. Ex: Plasmodium 
falciparum (agente etiológico da malária) 
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Disponível em: http://s5.static.brasilescola.uol.com.br/img/2016/08/formas-de-locomocao(1).jpg 

 

A maioria dos protozoários se divide por cissiparidade (reprodução assexuada). 

 
Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos/protozoarioreproducao.jpg 

 

Algas 

São organismos autotróficos (produzem o próprio alimento), pois possuem pigmentos como a clorofila. Já 

foram classificados no reino vegetal, mas não possuem tecidos organizados. São classificadas de acordo 

com seus pigmentos: 

• Verdes (Clorofíceas) - algumas espécies são comestíveis 

• Vermelhas (Rodofíceas) - possuem uma substância gelatinosa conhecida como Agar, utilizado na 
indústria alimentícia e na cultura microbiológica 

• Pardas (Feofíceas) - há espécies comestíveis 

• Douradas (Crisofíceas) - compõem em grande parte o plâncton  

• Cor de fogo (Pirrofíceas) - responsáveis pela maré vermelha 
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Disponível em: https://www.colegioweb.com.br/wp-content/uploads/2013/11/Algas.jpg 

 

Fungos 

Popularmente conhecidos como mofo ou bolor, os fungos fazem parte do Reino Fungi e são seres: 

• Eucariontes, Unicelulares ou pluricelulares, heterotróficos - não produzem seu próprio alimento.  

• Se associam com algas, formando os líquens 

• Se associam com raízes de plantas, formando as micorrizas 

• Podem ser decompositores 

• Há fungos aeróbios e anaeróbios facultativos (leveduras). 

• Realizam digestão extracelular. Há a liberação de enzimas para fora do corpo para ocorrer a digestão. 
Posteriormente, os nutrientes são absorvidos e distribuídos por difusão. 

• São divididos em: zigomicetos, basidiomicetos, ascomicetos e deuteromicetos 
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Os fungos estão presentes no nosso cotidiano, por exemplo: 

• Antibióticos - A penicilina é produzida por um fungo para inibir o crescimento bacteriano (Relação 
ecológica desarmônica interespecífica - Amensalismo) 

• Shitake, Shimeji, Champignon são comestíveis. ( Atenção! Não se deve comer fungos da natureza, 
pois a maior parte deles produz substâncias tóxicas que podem ser até letais) 

• A levedura Saccharomyces cerevisiae é utilizada na produção do pão e da cerveja, por meio da 
fermentação.  

• frieiras, sapinho, histoplasmose, candidíase são doenças causadas por fungos, assim, também 
podem ser parasitas 

 

Morfologia 
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Os fungos podem ser pluricelulares ou unicelulares. Fungos pluricelulares possuem estruturas visíveis 

chamadas corpos de frutificação, que seria o “chapéu” do cogumelo. 

Os fungos possuem filamentos de células conhecidas como hifas e seu conjunto é conhecido como micélio. 

Os fungos mais complexos  apresentam hifas septadas e isso os tornam mais resistentes. Ainda, apresentam 

uma parede celular formada por quitina.  

 

Reprodução 

Podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Assexuadamente a partir: 

• do brotamento em seres unicelulares;  

• fragmentação, em que um micélio se fragmenta, originando novos micélio;  

• e esporulação, em que há a formação de esporos a partir dos esporângios, estruturas altamente 
resistentes a condições extremas. 

 

Já na forma sexuada, ocorre  a fusão de duas hifas haploides 

 

 
Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-

0LK0U5ueKos/T8nuh24w6QI/AAAAAAAAACs/qn81m6ta9bI/s1600/Reprodu%C3%A7%C3%A3o.jpg 
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Micorrizas 

 

Disponível em:https://www.algosobre.com.br/images/stories/biologia/micorriza_02.jpg 
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Exercícios 

 

1. As bactérias são seres unicelulares, procariotos, que têm formas de vida do tipo isolada ou em 

agrupamentos variados do tipo coloniais. Embora esses seres celulares sejam considerados pelo 

senso comum como “micróbios perigosos”, há muitas espécies importantes para o equilíbrio dinâmico 

dos seres vivos e destes com o meio ambiente. Assim sendo, muitos estudos e pesquisas são 

desenvolvidos na área da microbiologia, para melhor conhecer a maquinaria biológica das bactérias. 

Sobre a citologia bacteriana, é correto afirmar que 

a) moléculas de DNA que ficam ligadas ao cromossomo bacteriano e costumam conter genes para 
resistência a antibióticos são denominadas de plasmídeos. 

b) o capsídeo bacteriano, também conhecido como membrana celular, é constituído por substância 
química, exclusiva das bactérias, conhecida como mureína. 

c) os pneumococos, bactérias causadoras de pneumonia, são espécies de bactérias que possuem, 
externamente à membrana esquelética, outro envoltório, mucilaginoso, denominado de cápsula. 

d) externamente à membrana plasmática existe uma parede celular ou membrana esquelética, de 
composição química específica de bactérias — o ácido glicol. 

 

 

2. Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos: 

I. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. 

II. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. 

III. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. 

 

Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado 

como “ser vivo”, é correto afirmar que 

a) os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos I, II e III. 

b) os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito I. 

c) os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos II e III, mas não o requisito I. 

d) os vírus não são seres vivos, porque preenchem o requisito III, mas não os requisitos I e II. 

e) os vírus não são seres vivos, porque não preenchem os requisitos I, II e III. 

 

 

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

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

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

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

a) cissiparidade e conjugação. 

b) cissiparidade e brotamento. 

c) fragmentação e gemiparidade. 

d) conjugação e esporulação. 

e) conjugação e cissiparidade. 
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4. Pesticidas do tipo bactericidas destroem procariotos por meio de diversos mecanismos: afetando a 

estrutura de _________, o agente inibe a formação da parede celular; destruindo _________, a toxina 

impede diretamente a síntese proteica; e, alterando enzimas transcricionais, a droga bloqueia a 

formação imediata de _________. 

a) desmossomos – íntrons – RNA. 

b) desmossomos – ribossomas – ATP. 

c) glicocálix – fosfolipídeos – dupla hélice. 

d) peptidoglicanos – ribossomas – RNA. 

e) peptidoglicanos – fosfolipídeos – dupla hélice. 
 

 

5. Os protozoários são organismos que em sua maioria habitam o ambiente aquático, entretanto, não 

apresentam parede celular. Eles apresentam como mecanismo para eliminar o excesso de água 

absorvido, em ambiente dulcícola, uma estrutura que permite a osmorregulação. Essa estrutura é 

conhecida como: 

a) Vacúolos contráteis 

b) Pseudópodes 

c) Membrana Plasmática 

d) Flagelos 

e) Cílios 

 

 

6. É uma característica exclusiva dos fungos o fato de:  

a) apresentarem glicogênio como produto de reserva.  

b) possuírem quitina como revestimento.  

c) apresentarem micélio.  

d) serem parasitas.  

e) possuírem esporos. 
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7. Os vírus são minúsculos "piratas" biológicos porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e 

utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida os descendentes dos 

invasores transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A estes danos, dá-se o 

nome de virose, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe, etc. 
(Texto modificado do livro "PIRATAS DA CÉLULA", de Andrew Scott.) 

 

De acordo com o texto, é correto afirmar: 

a) Os vírus utilizam o seu próprio metabolismo para destruir células, causando viroses. 

b) Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus. 

c) Os vírus não têm metabolismo próprio. 

d) As viroses resultam sempre das modificações genéticas da célula hospedeira. 

e) As viroses são transcrições genéticas induzidas pelos vírus que degeneram a cromatina na célula 
hospedeira. 

 

 

8. Apesar de apresentarem uma série de características que lhes são comuns, os seres vivos são 

diferentes entre si. Entre os fungos e os animais há características comuns e entre elas pode-se 

verificar:  

a) substância de reserva  

b) diferenciação celular em tecidos  

c) genoma  

d) modo de obtenção dos alimentos  

e) reprodução 

 

 

9. Na embalagem de um antibiótico, encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação 

do remédio do seguinte modo: O medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Essa 

afirmação permite concluir que o antibiótico  

a) impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras da doença e, assim, elas não se 

alimentam e morrem.  

b) altera as informações genéticas das bactérias causadoras da doença, o que impede manutenção 

e reprodução desses organismos.  

c) dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença, o que dificulta o transporte de 

nutrientes e provoca a morte delas.  

d) elimina os vírus causadores da doença, pois não conseguem obter as proteínas que seriam 

produzidas pelas bactérias que parasitam.  

e) interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede sua 

multiplicação pelo bloqueio de funções vitais. 
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10. A figura, a seguir, mostra dois bacteriófagos (T2 e T4). 
 

 

 

Adaptada de: LOPES, S. BIO. v. 2. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 55. 

 

Em um laboratório, foram construídas, experimentalmente, novas partículas virais, utilizando DNA 

extraído de bacteriófagos T2 e cápsula proteica de bacteriófagos T4. Esses vírus foram postos em 

contato com bactérias e, após infectá-las, originaram-se novas partículas virais, liberadas após a lise 

celular (ciclo lítico). De acordo com o ciclo de replicação mencionado e conforme a condução do 

experimento é correto afirmar que os novos bacteriófagos formados possuirão: 

a) Cápsula proteica de T4 e molécula de DNA de T4. 

b) Cápsula proteica de T2 e molécula de DNA de T2. 

c) Cápsula proteica de T4 e molécula de DNA de T2. 

d) Cápsula proteica de T2 e molécula de DNA de T4. 

e) Cápsula proteica de T4 e molécula de DNA da bactéria hospedeira. 
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Questão Contexto 

 

 
Disponível em:https://biointerativas.files.wordpress.com/2010/10/journal-pbio_-0050112-g001_thumb2.jpg 

 

Um novo problema que coloca em risco a saúde da população mundial é o surgimento das chamadas 

superbactérias. Essas bactérias apresentam uma elevada capacidade de resistência aos antibióticos 

tradicionalmente usados para tratamento dessas infecções. Elas possuem a impressionante capacidade de 

inativar esses medicamentos. 

As superbactérias normalmente são encontradas em ambiente hospitalar, aumentando os riscos das 

chamadas infecções hospitalares. A transmissão pode ocorrer de um paciente para outro através dos 

profissionais e equipamentos do hospital, sendo essencial, portanto, um isolamento desses pacientes e o 

treinamento dos funcionários. 

Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/biologia/o-perigo-das-superbacterias.htm 

 

Com base no texto acima, explique como ocorre a transferência da resistência aos antimicrobianos entre as 

bactérias e cite um erro na representação estrutural do material genético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biointerativas.files.wordpress.com/2010/10/journal-pbio_-0050112-g001_thumb2.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/o-perigo-das-superbacterias.htm
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Gabarito 

 

1. A 

Em certas bactérias, além do cromossomo bacteriano, pode haver um DNA extracromossômico, 

denominado plasmídeo. Ele não contém genes essenciais à bactéria, mas, possui genes relacionados à 

resistência a antibióticos. 

 

2. C 

Os vírus são organismos acelulares, logo, não se enquadram no item I. Tanto vírus como bactérias 

possuem um material genético e sofrem mutações. Assim, os itens II e III são válidos tanto para vírus 

como para bactérias, enquanto o item I é válido somente para bactérias. 

 

3. B 

A forma de reprodução bacteriana descrita no texto é a cissiparidade (divisão binária simples). Já o 

processo citado, que ocorre em leveduras, é o brotamento, um processo assexuado que se caracteriza 

pela formação de um broto lateral. 

 

4. D 

A parede celular das bactérias é constituída por peptoglicanos (açúcares + poucos aminoácidos). Muitos 

antibióticos atuam em nível de ribossomos, inibindo a síntese de proteínas bacterianas, muitas das quais, 

integrantes da parede celular. 

 

5. A 

Os vacúolos contráteis acumulam a água em pequenas bolsas e as expelem continuamente; os 

pseudópodes, cílios e flagelos estão relacionados à movimentação. 

 

6. C 

O glicogênio como reserva não é exclusivo dos fungos pois os humanos também apresentam; os 

artrópodes têm quitina como revestimento e dessa forma, não é uma característica exclusiva dos fungos; 

o micélio é o conjunto de hifas de um fungo; animais também são parasitas, como por exemplo, os 

platelmintos. 

 

7. C 

Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, não possuem metabolismo próprio 

8. A 

Os fungos e os animais têm uma característica em comum: a reserva de glicogênio no corpo. 

 

9. E 

A inibição da síntese proteica da bactéria causada pelo antibiótico provoca a morte do micro-organismo. 

Logo, o antibiótico interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede 

sua multiplicação pelo bloqueio de funções vitais. 
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10. B 

O novo vírus se originará a partir do DNA do vírus original. Assim, possuirá tanto DNA como cápsula de 

T2. 

 

Questão contexto 

A principal forma de transferência de informações genéticas entre as bactérias é pela conjugação. Ocorre 

transferência de plasmídeos por meio da formação do pili sexual, que liga duas bactérias. A falha na imagem 

é a representação linear do material genético, pois sabe-se que o plasmídeo possui uma conformação 

circular.  
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Sartre 
 

Resumo 

 

Um dos mais influentes filósofos contemporâneos, o francês Jean-Paul Sartre é famoso especialmente por 

ser o maior representante da corrente filosófica conhecido como existencialismo. 

Como seu próprio nome indica, o existencialismo é aquela concepção filosófica que tem como meta central 

buscar compreender a existência humana. Naturalmente, esta pode parecer uma definição bastante vaga, no 

entanto, para os existencialistas, ela tem um significado bastante preciso. Com efeito, segundo Sartre, o 

grande mal da filosofia ao longo da história foi a sua excessiva preocupação com temas abstratos e distantes 

de nossa experiência imediata, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, o fundamento das normas 

morais, as bases do conhecimento seguro, etc. Indo, por sua vez, numa direção inteiramente oposta, o 

existencialismo entende a busca por compreender a existência humana como uma busca por entender o 

homem na sua concretude, na sua experiência real e diária. 

Em termos teóricos, afirma Sartre, o ponto de partida do existencialismo é a admissão de uma verdade básica: 

no homem, a existência precede a essência. Ora, o que isto significa? Significa basicamente que, para os 

existencialistas, não existe uma natureza humana uma essência eterna e inalterável, comum a todos os 

homens, um modelo prévio ao qual o homem deve se adequar e que lhe cabe realizar. Ao contrário, segundo 

Sartre, o homem, por si mesmo, naturalmente, é apenas um grande vazio, uma grande possibilidade em 

aberto. Será a sua história, a sua trajetória de vida, será aquilo que o homem fizer por si mesmo que definirá 

sua identidade, sua essência. 

Diz Sartre a respeito: “O que significa, aqui, dizer que a existência precede a essência? Significa que, em 

primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O 

homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é 

nada: só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza 

humana, já que não existe um Deus para concebê-la. O homem é tão-somente, não apenas como ele se 

concebe, mas também como ele se quer; como ele se concebe após a existência, como ele se quer após esse 

impulso para a existência.” 

Percebe-se aqui facilmente a grande ênfase existencialista no tema da liberdade. De fato, para Sartre, é 

justamente porque o homem não tem uma natureza pré-determinada que ele é livre. Os animais, os objetos 

inanimados e as plantas, por exemplo, têm essências fixas e estabelecidas previamente, por isso não são 

livres, não decidem por si mesmos o que serão. O homem, ao contrário, justamente porque é pura 

possibilidade, justamente porque não tem uma natureza própria, é inteiramente livre para construir a si 

mesmo, para fazer a si mesmo, para construir sua própria identidade. Escrevendo tecnicamente, o filósofo 

existencialista dizia que o homem é para-si, enquanto que os demais seres são apenas em-si. A cada ação 

que tomamos, a cada decisão que fazemos, nós estamos constituindo nossa própria essência. Tal processo 
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só se encerra com a morte, onde, de acordo com Sartre, nossa essência torna-se destino, isto é, uma realidade 

efetivamente inalterável e permanente. 

Em sua filosofia, Sartre foi um incansável defensor da liberdade. Crítico de todas as espécies de 

determinismo, o filósofo existencialista francês negava que houvesse qualquer elemento, seja social, 

psicológico ou histórico que limite nossa liberdade. De fato, para ele, ainda que nós não possamos escolher 

os fatores que atuam sobre nós, podemos sempre escolher o que fazemos com os fatores que atuam sobre 

nós. Assim, uma mulher não escolhe quando de seu nascimento viver numa sociedade que lhe exige tais e 

quais comportamentos, mas ela pode escolher o que fazer com essas exigências, se irá cumpri-las ou não. 

Nota-se neste ponto o vínculo imediato que há, para o existencialismo, entre liberdade e responsabilidade. Em 

verdade, como é inteiramente livre e senhor de si mesmo, o homem é também inteiramente responsável por 

aquilo que ele faz. A responsabilidade não é oposta à liberdade, mas sim sua consequência inevitável. Vê-se 

assim que, para Sartre, a liberdade, ao mesmo tempo que é um dom, um poder, é também um fardo, um peso, 

uma vez que o homem é sempre responsável por aquilo que ele faz. Este conflito entre o poder de 

autoconstrução permanente que o homem possui e as consequências drásticas de seu exercício (“estamos 

condenados a ser livres”, diz Sartre) é a origem da angústia, isto é, do desespero diante das inúmeras 

possibilidades de escolha e da dificuldade de se decidir qual sentido dar à própria vida. 

Mais: para os existencialistas, a responsabilidade do ser humano não é puramente individual. Com efeito, ao 

tomar uma decisão qualquer o homem elege, explicitamente ou implicitamente, valores que julga corretos e 

que devem servir como critério de conduta. Assim, ao ser responsável por suas ações, o homem é também 

responsável por toda a humanidade, uma vez que promove um modelo de conduta com pretensões universais. 

Vê-se, pois, que, ao contrário de um individualismo banal, a liberdade existencialista sempre se constrói na 

relação (muitas vezes conflituosa) com o outro. 

Diz Sartre sobre o tema: “Porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo 

que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é de 

submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável 

por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, mas 

que ele é responsável por todos os homens. (...) Ao afirmarmos que o homem se escolhe a si mesmo, 

queremos dizer que cada um de nós se escolhe, mas queremos dizer também que, escolhendo-se, ele escolhe 

todos os homens. De fato, não há um único de nossos atos que, criando o homem que queremos ser, não 

esteja criando, simultaneamente, uma imagem do homem tal como julgamos que ele deva ser. Escolher ser 

isto ou aquilo é afirmar, concomitantemente, o valor do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca 

escolher o mal; o que escolhemos é sempre o bem e nada pode ser bom para nós sem o ser para todos. Se, 

por outro lado, a existência precede a essência, e se nós queremos existir ao mesmo tempo que moldamos 

nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Portanto, a nossa 

responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade inteira. Se eu sou 

um operário e se escolho aderir a um sindicato cristão em vez de ser comunista, e se, por essa adesão, quero 

significar que a resignação é, no fundo, a solução mais adequada ao homem, que o reino do homem não é 
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sobre a terra, não estou apenas engajando a mim mesmo: quero resignar-me por todos e, portanto, a minha 

decisão engaja toda a humanidade. Numa dimensão mais individual, se quero casar-me, ter filhos, ainda que 

esse casamento dependa exclusivamente de minha situação, ou de minha paixão, ou de meu desejo, 

escolhendo o casamento estou engajando não apenas a mim mesmo, mas a toda a humanidade, na trilha da 

monogamia. Sou, desse modo, responsável por mim mesmo e por todos e crio determinada imagem do 

homem por mim mesmo escolhido; por outras palavras: escolhendo-me, escolho o homem.” 

Chegamos aqui ao conceito de engajamento, central na obra de Sartre. Ora, uma vez que não há uma essência 

universal do homem ou natureza humana, não há um padrão pré-estabelecido a respeito de como homem 

deve se comportar e, portanto, não faz sentido perguntar-se qual é o tipo de conduta correto ou adequado 

para o ser humano, como fizeram tantos filósofos morais, como Kant e Aristóteles. Na verdade, dado que 

esse padrão moral universal não existe, o único critério que resta para a avaliação do comportamento dos 

indivíduos é o engajamento, isto é, o grau de comprometimento do sujeito com sua própria vida, o nível de 

responsabilidade que ele assume por ela, em suma, o grau de intensidade com que o homem exerce sua 

liberdade. Em suma, como não há um sentido pré-estabelecido para a vida humana, cabe ao homem criar o 

seu sentido - cada um criará o seu - e ser vivê-lo com intensidade. Como diz Sartre, o homem é sempre um 

projeto que se vive subjetivamente, ou seja, é sempre aquilo que projetar para si mesmo. Neste sentido, o 

filósofo existencialista distingue dois tipos de comportamento: o autêntico e o inautêntico. 

Para Sartre, por um lado, há aqueles indivíduos que tomam conscientemente suas decisões, exercem sua 

liberdade com franqueza e assumem a responsabilidade por seus atos. Estes são os indivíduos autênticos. 

Independentemente do que concretamente fizeram, do conteúdo de suas ações, sua conduta tem um mérito: 

ela possui engajamento e, portanto, é honesta, assume sua própria natureza, reconhece que a existência 

precede a essência, que o homem é o único responsável por seu ser. 

Por outro lado, há os indivíduos inautênticos, aqueles que padecem do que Sartre chamava de má-fé, isto é, 

aquela tendência de terceirizar responsabilidades, de tentar justificar as próprias ações não pelo puro e 

simples exercício da própria liberdade, mas por motivos outros, sejam mandamentos religiosos normais 

morais, convenções sociais, etc. Os indivíduos que agem assim não suportam a angústia e por isso fogem 

dela, negando sua própria responsabilidade por aquilo que fazem. 
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Exercícios 

 

1. Sobre a Liberdade Humana, analise os textos a seguir: 

 

 É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou 

a si próprio; e, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto 

fizer. 

(SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um Humanismo. São Paulo: 1973, p. 15.) 

 

Com base no pensamento filosófico de Sartre sobre a liberdade, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O homem não é, senão o seu projeto, escolha e compromisso.    

b) O homem não está condenado à liberdade; ele tem escolha.    

c) O homem é livre sem escolha e sem compromisso.    

d) O homem é seu projeto responsável sem escolha.    

e) O homem é responsável e livre sem escolha.    

   

2. Sobre a dimensão do homem na perspectiva existencialista, considere o texto a seguir: 

 

O homem, tal como o concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. 

Só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. Assim, não há natureza humana, visto que 

não há Deus para a conceber. 

(SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um Humanismo. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 12). 

 

O enfoque existencialista questiona o modo de ser do homem. Entende esse modo de ser como o modo 

de ser-no-mundo. Na perspectiva existencialista, sobre o homem, assinale a alternativa CORRETA. 

a) É um projeto de ser.    

b) É um seguidor das escolhas dos outros.    

c) Na sua própria essencialidade e no trajeto de sua liberdade, não tem escolha.    

d) Tem uma natureza concebida por Deus em sua essência.    

e) É irresponsável por si próprio ao conceber seus atos.    
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3. Considere o seguinte trecho, extraído da obra A náusea, do escritor e filósofo francês Jean Paul Sartre 

(1889-1980). 

  

"O essencial é a contingência. O que quero dizer é que, por definição, a existência não é a necessidade. 

Existir é simplesmente estar presente; os entes aparecem, deixam que os encontremos, mas nunca 

podemos deduzi-los. Creio que há pessoas que compreenderam isso. Só que tentaram superar essa 

contingência inventando um ser necessário e causa de si próprio. Ora, nenhum ser necessário pode 

explicar a existência: a contingência não é uma ilusão, uma aparência que se pode dissipar; é o 

absoluto, por conseguinte, a gratuidade perfeita." 

 SARTRE, Jean Paul. A Náusea. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. Tradução de Rita Braga, citado por: MARCONDES, 

Danilo Marcondes. Textos Básicos de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2000. 

  

 Nesse trecho, vemos uma exemplificação ou uma referência ao existencialismo sartreano que se 

apresenta como 

a) recusa da noção de que tudo é contingente.    

b) fundamentado no conceito de angústia, que deriva da consciência de que tudo é contingente.    

c) denúncia da noção de má fé, que nos leva a admitir a existência de um ser necessário para aplacar 

o sentimento de angústia.    

d) crítica à metafísica essencialista.    

   

4. A expressão “Tudo o que é bom, belo e justo anda junto” foi escrita por um dos grandes filósofos da 

humanidade. Ela resume muito de sua perspectiva filosófica, sendo uma das bases da escola de 

pensamento conhecida como 

a) cartesianismo, estabelecida por Descartes, no qual se acredita que a essência precede a existência.    

b) estoicismo, que tem no imperador romano Marco Aurélio um de seus grandes nomes, que pregava 

a serenidade diante das tragédias.    

c) existencialismo, que tem em Sartre um de seus grandes nomes, para o qual a existência precede a 

essência.    

d) platonismo, estabelecida por Platão, no qual se entendia o mundo físico como uma imitação 

imperfeita do mundo ideal.    

   

5. Para J.P. Sartre, o conceito de “para-si” diz respeito   

a) a uma criação divina, cujo agir depende de princípio metafísico regulador.     

b) apenas à pura manutenção do ser pleno, completo, da totalidade no seio do que é.     

c) ao nada, na medida em que ele se especifica pelo poder nadificador que o constitui.     

d) a algo empastado de si mesmo e, por isso, não se pode realizar, não se pode afirmar, porque está 

cheio, completo.     

   

  



 
 

 

 

6 

Filosofia 
 

6. Na obra “O existencialismo é um humanismo”, Jean-Paul Sartre intenta 

a) desenvolver a ideia de que o existencialismo é definido pela livre escolha e valores inventados pelo 

sujeito a partir dos quais ele exerce a sua natureza humana essencial.    

b) mostrar o significado ético do existencialismo.    

c) criticar toda a discriminação imposta pelo cristianismo, através do discurso, à condição de ser 

inexorável, característica natural dos homens.    

d) delinear os aspectos da sensação e da imaginação humanas que só se fortalecem a partir do 

exercício da liberdade.    

   

7. “Quando dizemos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe 

a si próprio; mas com isso queremos também dizer que, ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos 

os homens. Com efeito, não há de nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, 

não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser. Escolher isto ou aquilo 

é afirmar ao mesmo tempo o valor do que escolhemos, porque nunca podemos escolher o mal, o que 

escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem que o seja para todos. Se a existência, 

por outro lado, precede a essência e se quisermos existir, ao mesmo tempo em que construímos a 

nossa imagem, esta imagem é válida para todos e para a nossa época. Assim, a nossa responsabilidade 

é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade”. 

 Sartre. 

  

Considerando o texto citado e o pensamento sartreano, é INCORRETO afirmar que 

a) o valor máximo da existência humana é a liberdade, porque o homem é, antes de mais nada, o que 

tiver projetado ser, estando “condenado a ser livre”.    

b) totalmente posto sob o domínio do que ele é, ao homem é atribuída a total responsabilidade pela 

sua existência e, sendo responsável por si, é também responsável por todos os homens.    

c) o existencialismo sartreano é uma moral da ação, pois o homem se define pelos seus atos e atos, 

por excelência, livres, ou seja, o “homem não é nada além do conjunto de seus atos”.    

d) o homem é um “projeto que se vive subjetivamente”, pois há uma natureza humana previamente 

dada e predefinida, e, portanto, no homem, a essência precede a existência.    

e) por não haver valores preestabelecidos, o homem deve inventá-los através de escolhas livres, e, 

como escolher é afirmar o valor do que é escolhido, que é sempre o bem, é o homem que, através 

de suas escolhas livres, atribui sentido a sua existência.    
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8. “O que significa aqui o dizer-se que a existência precede a essência? Significa que o homem 

primeiramente existe, se descobre, surge no mundo; e que só depois se define. O homem, tal como o 

concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma 

coisa e tal como a si próprio se fizer. (...) O homem é, não apenas como ele se concebe, mas como ele 

quer que seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após este impulso para a 

existência; o homem não é mais que o que ele faz. (...) Assim, o primeiro esforço do existencialismo é 

o de por todo o homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade de sua 

existência. (...) Quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer que cada um de nós se 

escolhe a si próprio; mas com isso queremos também dizer que, ao escolher-se a si próprio, ele escolhe 

todos os homens. Com efeito, não há de nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos 

ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser”. 

 Sartre. 

  

Considerando a concepção existencialista de Sartre e o texto acima, é incorreto afirmar que 

a) o homem é um projeto que se vive subjetivamente.    

b) o homem é um ser totalmente responsável por sua existência.    

c) por haver uma natureza humana determinada, no homem a essência precede a existência.    

d) o homem é o que se lança para o futuro e que é consciente deste projetar-se no futuro.    

e) em suas escolhas, o homem é responsável por si próprio e por todos os homens, porque, em seus 

atos, cria uma imagem do homem como julgamos que deve ser.    

   

9. “Subjetividade” e “intersubjetividade” são conceitos com os quais Sartre pontua o seu existencialismo. 

Nesse contexto, tais conceitos revelam que: 

a) o cogito cartesiano desabou sobre o existencialismo na mesma proporção com que a virtu 

socrática precipitou-se sobre o materialismo dialético do século XX.    

b) “Penso, logo existo” deve ser o ponto de partida de qualquer filosofia. Tal subjetividade faz com 

que o Homem não seja visto como objeto, o que lhe confere verdadeira dignidade. A descoberta de 

si mesmo o leva, necessariamente, à descoberta do outro, implicando uma intersubjetividade.    

c) o Homem é dado, é unidade, é união e é intersubjetividade; portanto, a sua existência é agregadora 

e desapegada da tão apregoada subjetividade clássica, por isso mesmo tão crucial para Sartre.    

d) não há um só lampejo de subjetividade que não tenha se reinaugurado na intersubjetividade, isto é, 

na idealidade que instrui as prerrogativas para se instalarem as escolhas do sujeito, definindo-o.    
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10. Leia o excerto abaixo e assinale a alternativa que relaciona corretamente duas das principais máximas 

do existencialismo de Jean-Paul Sartre, a saber: 

I. “a existência precede a essência” 

II. “estamos condenados a ser livres” 

 

Com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma 

natureza humana dada e definitiva; ou seja, não existe determinismo, o homem é livre, o homem é 

liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos já prontos, valores ou ordens que 

possam legitimar a nossa conduta. [...] Estamos condenados a ser livres. Estamos sós, sem desculpas. 

É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado, porque não se 

criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por 

tudo o que faz. 

SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um Humanismo. 3ª. ed. S. Paulo: Nova Cultural, 1987. 

 

a) Se a essência do homem, para Sartre, é a liberdade, então jamais o homem pode ser, em sua 

existência, condenado a ser livre, o que seria, na verdade, uma contradição.    

b) A liberdade, em Sartre, determina a essência da natureza humana que, concebida por Deus, 

precede necessariamente a sua existência.    

c) Para Sartre, a liberdade é a escolha incondicional, à qual o homem, como existência já lançada no 

mundo, está condenado, e pela qual projeta o seu ser ou a sua essência.    

d) O Existencialismo é, para Sartre, um Humanismo, porque a existência do homem depende da 

essência de sua natureza humana, que a precede e que é a liberdade.    
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Gabrito 

 

1. A 

 O pensamento filosófico existencialista sartreano tem como fundamento central que a compreensão da 

vida dos indivíduos se dá a partir da condição da existência humana. Com efeito, para os pensadores 

dessa vertente filosófica, a existência precede a essência, o que leva à uma perspectiva da existência 

humana que independe de qualquer definição preexistente do indivíduo. Assim, para Sartre, a essência 

humana se constrói a partir das escolhas que, dentro da sua liberdade, o indivíduo realiza. Nesse sentido, 

o sujeito seria um projeto de ser, haja vista que não existiria uma natureza ou essência humana, mas sim 

a ação dos homens sobre a construção de si mesmos a partir do seu livre arbítrio.   

  

2. A 

O pensamento filosófico existencialista tem como fundamento central que a compreensão da vida dos 

indivíduos se dá a partir da condição da existência humana, de modo que, para os existencialistas, a 

existência precede a essência, o que leva à uma perspectiva da existência humana independente de 

qualquer definição preexistente sobre o indivíduo. Com efeito, na concepção existencialista, a essência 

humana se constrói a partir das escolhas que, dentro da sua liberdade, o indivíduo realiza. Nesse sentido, 

o sujeito seria um projeto de ser, haja vista que não existiria uma natureza ou essência humana, mas sim 

a ação dos homens sobre a construção do ser no seu livre arbítrio.   

  

3. D 

Para Sartre, representante do existencialismo, a existência precede a essência, ou seja, o indivíduo, assim 

como a realidade e o conhecimento, primeiramente existe e posteriormente se realiza por suas ações 

concretas e pela forma que conduz a sua existência. Assim, segundo Sartre, o indivíduo é condenado à 

liberdade de suas escolhas e a efetivar a sua existência através delas, pensamento que vai de encontro 

à metafísica essencialista, segundo a qual os objetos e o homem possuiriam duas realidades: uma 

exterior, caracterizada pela matéria física, e uma interior, onde se encontraria a essência, enquanto para 

Sartre essas realidades se equivalem.   

  

4. D 

Falta para a questão uma referência bibliográfica apropriada. 

A filosofia de Platão é resultado de um trabalho de reflexão intenso e extenso, de modo que as questões 

durante os inúmeros diálogos por ele escritos são respondidas de maneiras distintas. Porém, Platão 

possui uma questão de fundo que se refere ao problema da identidade – resquício da tradição 

conflituosa de Parmênides e Heráclito –, a saber: o que é, é sempre idêntico a si mesmo ou é sempre 

distinto? O mundo verdadeiro é uma totalidade sempre permanente ou uma totalidade sempre efêmera? 

A concepção sobre Ideias que Platão formula atende, em geral, a essas questões e busca demonstrar 

como o sensível, apesar de expor uma realidade impermanente, possui um fundamento permanente. As 

Ideias são verdadeiras, a realidade sensível é apenas uma aparência passageira dessa realidade.   
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5. C 

O homem é uma entidade que combina características mutuamente exclusivas, a saber, o ser para-si e o 

ser em-si. O ser em-si se diz pela identidade, pela inércia, já o ser para-si se diz pela diferença, pela 

dinâmica, isto é, o ser para-si depende da negação do ser em-si. Dessa maneira, a essência, ou seja, 

aquilo que define a identidade não garante a exposição daquilo que é livre. Isso que é livre apenas é não 

sendo aquilo que lhe define circunstancialmente. O homem sendo livre é um projeto, um vir a ser 

dependente da sua escolha a qual está condenado a realizar devido a sua condição fundamental. 

  

6. B 

A escolha, na concepção sartreana, se refere à vida e esta é a expressão de um projeto que se desdobra 

no tempo. Esse projeto não é algo próprio do qual se pode ter um conhecimento óbvio, sendo assim o 

projeto é uma interpretação possível e as escolhas específicas de um indivíduo são, portanto, temporais, 

derivações de um projeto original desenrolado temporalmente. 

Esse desenrolar é descrito pela ontologia de Sartre. Nesta ele diz que o ser em-si e o ser para-si possuem 

características mutuamente exclusivas, todavia a vida do homem combina ambas. Aí se encontra a 

ambiguidade ontológica da nossa existência. O em-si é sólido, idêntico a si mesmo, passivo, inerte; já o 

para-si é fluido, diferente de si mesmo, ativo, dinâmico. O primeiro apenas é, o segundo é sua própria 

negação. De maneira mais concreta podemos dizer que um é “facticidade” e o outro é “transcendência”. 

O dado da nossa situação como falantes de certa língua, ambientados em certo entorno, nossas 

escolhas prévias e nós mesmo enquanto em-si constituem nossa “facticidade”. Como indivíduos 

conscientes “transcendemos” isso que é dado. Ou seja, somos situados, porém na direção da 

indeterminação. Somos sempre mais do que a situação na qual estamos e isto é o fundamento 

ontológico de nossa liberdade. Estamos, como Sartre diz, condenados a ser livres. 

Então, o existencialismo é um humanismo, pois é a única doutrina que abre totalmente a possibilidade 

de escolha ao homem. Se Deus não existe e a existência precede a essência, isto é, o homem não é nada 

até que ele livremente se defina durante sua vida, então o ser possui fundamentalmente liberdade. O ser 

aparece no mundo e depois se define; não há natureza humana pré-concebida por Deus. O homem é um 

lançar-se para um futuro, é se projetar conscientemente no futuro. Desse modo, o existencialismo deve 

pôr o homem no interior de sua existência e lhe atribuir a total responsabilidade por suas escolhas.    

  

7. D 

O homem está condenado à liberdade. Durante sua vida, ele não pode deixar de escolher, e ao fazer 

escolhas ele irá sempre escolher aquilo que considera o melhor. Desse modo, o homem ao se posicionar 

também posiciona todos os outros homens, pois define, juntamente com a sua escolha, quem são seus 

semelhantes e dessemelhantes. Se a sua posição não considerar isto, então ela irá criar confrontos dos 

quais foi desde sua primeira escolha responsável. Assim, em cada escolha nos responsabilizamos pela 

humanidade que escolhemos.   

  

8. C 

A alternativa [C] é justamente o inverso do que defende Sartre. Segundo ele, a existência precede a 

essência e não há nada que define o homem de maneira a priori.   
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9. B 

Sartre se apropria do cogito cartesiano considerando que esse é o ponto de partida subjetivo para a 

filosofia. A partir dessa descoberta de si, o homem pode descobrir o outro, em uma relação de 

intersubjetividade. Dessa forma, podemos dizer que somente a alternativa [B] está correta.   

  

10. C 

O homem é uma entidade que combina características mutuamente exclusivas, a saber, o ser para-si e o 

ser em-si. O ser em-si se diz pela identidade, pela inércia, já o ser para-si se diz pela diferença, pela 

dinâmica, isto é, o ser para-si depende da negação do ser em-si. Dessa maneira, a essência, ou seja, 

aquilo que define a identidade não garante a exposição daquilo que é livre. Isso que é livre apenas é não 

sendo aquilo que lhe define circunstancialmente. O homem sendo livre é um projeto, um vir a ser 

dependente da sua escolha a qual está condenado a realizar devido a sua condição fundamental.   
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Associação de capacitores 

 

Resumo 

 

Capacitores em série 

Da mesma forma que foi possível construir as ideias de associação de resistores, também é possível construir 

associação de capacitores. Então, observe a imagem 1 que representa um circuito com uma associação de 

capacitores em série: 
 

 
Figura 1: Associação de capacitores em série 

 

A carga +Q que transita pelo circuito começará a se acumular no primeiro capacitor C1, carregando a primeira 

placa positivamente e induzindo a segunda placa a ficar carregada negativamente até que o capacitor alcance 

seu valor maximo (+Q). Logo em seguida, a carga +Q continuará o seu trajeto, carregando o segundo capacitor 

C2, repetindo o processo feito em C1 e assim sucessivamente ate passar por todos os capacitores. Podemos 

dizer então que, na associação em serie, todos os capacitores presentes em um circuito elétrico são 

percorridos pelo mesmo valor +Q fornecido pela ddp. 
 

Como vimos anteriormente, o Capacitor é dito totalmente carregado quando o seu valor de ddp for maximo e, 

para cada capacitor, existirá o seu próprio valor de ddp (apesar dos capacitores possuírem o mesmo Q, seus 

valores de capacitância C não são necessariamente iguais). Logo, a ddp total do circuito pode ser descrita 

como a soma de todas as ddps. 
 

 
Figura 2: Capacitor equivalente 

 

Construir uma ddp total significa construir um Capacitor equivalente, então teremos apenas um capacitor no 

circuito que representa todos, como é demonstrado na figura 2. Calculando a ddp total: 
 

𝑈𝑡 = 𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3 
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Utilizando a equação 𝑈 =
𝑄

𝐶
e atribuindo essa igualdade para todas as ddps: 

 

𝑄

𝐶𝑒𝑞
=

𝑄

𝐶1
+

𝑄

𝐶2
+

𝑄

𝐶3
 

 

1

𝐶𝑒𝑞
=

1

𝐶1
+

1

𝐶2
+

1

𝐶3
 

 

NOTA: No caso da uma associação de dois capacitores em série: 
 

𝐶𝑒𝑞 =
𝐶1 ∙ 𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
 

 

 

Capacitores em paralelo 
 

 
Figura 3: Associação de capacitores em paralelo 

 

No caso de uma associação em paralelo, a carga +Q tem um comportamento similar a da corrente elétrica 

em associação de resistores, se dividindo nos pontos do circuito onde possuem divisórias e se unindo no 

final, formando a carga +Q novamente. Logo, haverá parte da carga da ddp (na imagem essas “partes” foram 

nomeadas de Q1, Q2 e Q3) sendo acumulada em cada capacitor do circuito. 
 

Observa-se que os capacitores são alimentados pelo mesmo valor de ddp e cada um posse seu valor de 

capacitância e carga acumulada. Logo, a carga total do circuito pode ser descrita da seguinte maneira: 
 

𝑄𝑡 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 
 

𝐶𝑒𝑞𝑈 = 𝐶1𝑈 + 𝐶2𝑈 + 𝐶3𝑈 

 

𝐶𝑒𝑞 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 
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Exercícios 

 

1. Qual a capacitância equivalente do circuito abaixo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) 3C. 

b) C³. 

c) C/3. 

d) 3C/2. 

e) 2C/3. 
 

 

2.  

 

 

A carga elétrica que a associação de capacitores abaixo armazena, quando estabalecemos entre A e B 

a ddp de 22 V, é: 

a) 22 µC. 

b) 33 µC. 

c) 44 µC. 

d) 66 µC. 

e) 88 µC. 

 

 

3. Considere dois capacitores com diferentes capacitâncias, ligados em paralelo e conectados a uma 

bateria. É correto afirmar que, após carregados, 

a) a tensão entre os terminais do de maior capacitância é menor. 

b) a tensão entre os terminais dos dois capacitores é a mesma. 

c) a corrente fornecida pela bateria é sempre maior que zero. 

d) a corrente fornecida pela bateria é sempre menor que zero. 

e) a corrente fornecida pela bateria é sempre igual a zero. 
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4. Três capacitores, de placas paralelas, estão ligados em paralelo. Cada um deles tem armaduras de área 

A, com espaçamento d entre elas. Assinal a alternativa que contém o valor da distância entre as 

armaduras, também de área A, de um único capacitor, de placas paralelas, equivalente à associação 

dos três. 

a) d/3. 

b) 3d. 

c) (3d)/2. 

d) (2d)/3. 

e) (4d)/3. 

 
 

5. Considere dois capacitores, C1 = 2 μF e C2 = 3μF, ligados em série e inicialmente descarregados. 

Supondo que os terminais livres da associação foram conectados aos polos de uma bateria, é correto 

afirmar que, após cessar a corrente elétrica, 

a) as cargas nos dois capacitores são iguais e a tensão elétrica é maior em C2. 

b) a carga é maior em C2 e a tensão elétrica é igual nos dois. 

c) as cargas nos dois capacitores são iguais e a tensão elétrica é maior em C1. 

d) a carga é maior em C1 e a tensão elétrica é igual nos dois. 

e) tanto a carga quanto a tensão elétrica são iguais em C1 e C2. 

 
 

6. Capacitores são componentes eletrônicos que têm por função básica armazenar cargas elétricas e, 

consequentemente, energia potencial elétrica. Em circuitos elétricos compostos apenas por 

capacitores, eles podem ser associados em série, em paralelo ou de forma mista. 

Em relação às características desses tipos de associação, quando associadas em série, 

a) os capacitores armazenam cargas iguais. 

b) os capacitores submetem-se sempre à mesma diferença de potencial. 

c) a carga total estabelecida na associação é igual a soma das cargas de cada capacitor. 

d) a capacitância equivalente da associação é igual à soma das capacitâncias individuais. 

e) os capacitores armazenam diferentes. 

 
 

7. Um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial MIR quando um de seus rádios de 

comunicação quebrou. Ele constatou que dois capacitores do rádio de 3μF e 7 μF ligados em série 

estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos 

por um único capacitor que cumpra a mesma função. 

 
Qual foi a capacitância, medida em μF, do capacitor utilizado pelo cosmonauta? 

a) 0,10 

b) 0,50 

c) 2,1 

d) 10 

e) 21 



 
 

 

 

5 

Física 
 

8. O capacitor equivalente de uma associação em série, constituída por 3 capacitores iguais, tem 

capacitância 2 μF, utilizando-se 2 destes capacitores para montar uma associação em paralelo, a 

mesma apresentará uma capacitância de 

a) 3 μF. 

b) 6 μF. 

c) 12 μF. 

d) 18 μF. 

e) 20 μF. 

 

 

9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na associação de capacitores, esquematizada acima, a capacitância está indicada na figura para cada 

um dos capacitores. Assim, a capacitância equivalente, entre os pontos A e B no circuito, é 

a) C. 

b) 2C. 

c) 3C. 

d) 4C. 

e) 8C. 

 

 

10. Considere dois capacitores ligados em série e conectados a uma bateria. Um dos capacitores tem 

capacitância maior que a do outro. É correto afirmar que a capacitância equivalente 

a) é menor que qualquer uma das capacitâncias individuais. 

b) é maior que qualquer uma das capacitâncias individuais. 

c) tem valor entre as duas capacitâncias da associação. 

d) depende da tensão na bateria. 

e) depende do valor da corrente elétrica. 
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Gabarito 

 

1. C 

 

 

 

 
2. E 

A capacitâcia equivalente C será: 

𝑪 =
𝟑 𝑿 𝟔

𝟑 + 𝟔
+ 𝟐 = 𝟒µ𝑭 

Encontramos a carga elétrica Q pela seguinte relação: 

𝑸 = 𝑪𝑽 

𝑸 = 𝟒𝝁𝑭. 𝟐𝟐𝑽 

𝑸 = 𝟖𝟖𝝁𝑪. 

 

3. B 

 

4. A 

O capacitor equivalente de área A e distância entre as placas d’ que está em paralelo com os três 

capacitores C de área A e distância d vale: 

𝑪𝒆𝒒 = 𝟑𝑪 

𝜺𝑨

𝒅′
= 𝟑

𝜺𝑨

𝒅
 

𝒅′ = 𝒅/𝟑 

 

5. C 

 

 

 

 

6. A 
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7. C 

 

8. C 

 

 

 

 

 

 

 

9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. A 
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Capacitores 

 

Resumo 

 

Introdução a Capacitores 

O capacitor elétrico é um dos diversos componentes de um circuito elétrico. A função dele é armazenar 

energia, através do acumulo de cargas. O capacitor é simbolizado por dois traços de mesmo comprimento, 

conforme a figura: 

 
Figura 1: Símbolo do capacitor em circuitos elétricos 

 

Para entender o processo de carga de um capacitor, considere um circuito simples composto por uma d.d.p 

(bateria) e um capacitor. 

 
Figura 2: Circuito Simples bateria – capacitor 

 

NOTA: Lembre-se que tomaremos o sentido convencional de corrente, ou seja, as cargas vão do polo positivo 

para o polo negativo. 
 

Teremos uma carga positiva +Q saindo do polo positivo e acumulando-se em um lado do capacitor, que não 

poderá continuar o caminho devido ao espaçamento entre as placas (esse espaçamento é chamado de 

dieletro). A outra placa sofrerá uma polarização, tendo uma concentração de cargas negativas. 

 
Figura 3: Esquema de um capacitor carregado 

  
Podemos dizer então que o capacitor foi carregado por uma carga +Q (conforme a figura 3). 
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O capacitor possui uma grandeza atrelada a ele chamada de Capacitância. Essa grandeza representa a 

capacidade que o capacitor tem de acumular carga e durante esse processo, conforme o capacitor vai 

carregando, a d.d.p dele também aumenta. Logo, temos três grandezas que se relacionam nesse circuito. 

Podemos formalizar matematicamente essa relação da seguinte forma: 
 

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑈 → 𝐶 =
𝑄

𝑈
 

 

Sendo as unidades 

• Q = [ C ] Colomb 

• U = [ V ] Volts 

• C = [ C/V ] = [ F ] Farad 
 

Análise do gráfico QxU e Energia potencial elétrica 

É possível ver pela equação que Q e U são grandezas diretamente proporcionais e já que C é uma 

característica do material, pode-se perceber que o valor máximo de d.d.p (valor da baterial) será encontrado 

quando o valor de carga for máximo. Com isso em mente, ao montar o gráfico QxU dessa situação: 
 

 
Figura 4: Gráfico QxU 

 

Teremos um gráfico em que a Área (W) corresponde a Energia armazenada no capacitor ou Energia 

potencial elétrica (𝐸𝑃𝑒𝑙). Logo, a equação que corresponde a essa energia é descrita como: 

 

𝐸𝑃𝑒𝑙 =
𝑄 ∙ 𝑈

2
=
𝐶 ∙ 𝑈²

2
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Capacitor Plano 

Nos circuitos elétricos, é bem comum a utilização de capacitores planos. Observe o esquema abaixo: 

 

 
Figura 5: Representação capacitor 

 

Analisando geometricamente a placa do capacitor, é possível perceber que a área dessa placa influencia na 

quantidade de carga que esse capacitor pode armazenar e a proximidade das placas influencia na capacidade 

de uma indução entre elas. A partir dessas observações, foi possível formar uma equação referente à 

capacitância de um capacitor plano: 
 

𝐶 =
𝜀0 ∙ 𝐴

𝑑
 

 

Sendo  𝜀 um valor característico do meio (𝜀0 é para o vácuo). As unidades são: 

• A = [ m² ] metro quadrado 

• d = [ m ] metro 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

4 

Física 
 

Exercícios 

 

1. Tasers são armas de eletrochoque que usam uma corrente elétrica para imobilizar pessoas que estejam 

representando alguma ameaça a alguém ou à ordem pública. O sistema interno da arma cria e trata a 

corrente elétrica que será descarregada por meio dos fios de cobre. Capacitores, transformadores e 

baterias são peças fundamentais nesse processo. 
Disponível em: < https://www.tecmundo.com.br/infografico/12216-a-tecnologia-das-armas-taser-

infografico-.htm>. Adaptada. Acesso em: 03 de set. 2017. 

 

Nesse sentido, assinale a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. 
 

A bateria é uma fonte de energia que transforma energia _________ em energia elétrica. O capacitor é 

um dispositivo que armazena ______________. 

a) Térmica – campo magnétco. 

b) Lumisosa – corrente elétrica. 

c) Química – cargas elétricas. 

d) Magnética – resistência elétrica. 

e) Solar – energia elétrica. 

 

 

2. Analise as seguintes afirmativas, referentes a um capacitor de placas planas e paralelas: 

I. A capacitância do capacitor depende da carga armazenada em cada uma de suas placas em 

determinado instante. 

II. A diferença de potencial elétrico entre as placas do capacitor depende da capacitância e da carga 

de cada placa. 

III. Quando as placas do capacitor se aproximam, sem que outros fatores sejam alterados, a sua 

capacitância aumenta. 

 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

a) I e III, apenas. 

b) III apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 

e) Nenhuma. 
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3. Fibrilação ventricular é um processo de contração desordenada do coração que leva à falta de 

circulação sanguínea no corpo, chamada parada cardiorrespiratória. O desfibrilador cardíaco é um 

equipamento que aplica um pulso de corrente elétrica através do coração para restabelecer o ritmo 

cardíaco. O equipamento é basicamente um circuito de carga e descarga de um capacitor (ou banco 

de capacitores). Dependendo das características da emergência, o médico controla a energia elétrica 

armazenada no capacitor dentro de uma faixa de 5 a 360 J. Suponha que o gráfico dado mostra a curva 

de carga de um capacitor de um desfibrilador. O equipamento é ajustado para carregar o capacitor 

através de uma diferença de potencial de 4 kV. Qual o nível de energia acumulada no capacitor que o 

médico ajustou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 100 J. 

b) 150 J. 

c) 200 J. 

d) 300 J. 

e) 400 J. 
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4. É comum vermos em filmes ou séries de TV a utilização de um equipamento elétrico capaz de estimular 

os batimentos do coração após uma parada cardíaca. Tal equipamento é o desfibrilador, aparelho 

provido de dois eletrodos que aplica um choque no paciente, a fim de provocar a passagem de uma 

grande corrente variável pelo coração em um curto intervalo de tempo, estabelecendo assim o ritmo 

normal das contrações. A descarga acontece porque o desfibrilador libera a energia elétrica acumulada 

em um capacitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine que um desses aparelhos possua uma tensão de 3kV entre os eletrodos e que o capacitor 

esteja carregado com 300 J de energia. Despreze as resistências elétricas dos componentes do 

desfibrilador e também do paciente. 

A alternativa correta que apresenta o módulo da corrente média, em ampére, que atravessa o tórax do 

paciente se a descarga ocorre no tempo de 10ms é: 

a) 20 

b) 30 

c) 10 

d) 40 

e) 50 
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5. Atualmente, existem inúmeras opções de celulares com telas sensíveis ao toque (touchscreen). Para 

decidir qual escolher, é bom conhecer as diferenças entre os principais tipos de telas sensíveis ao toque 

existentes no mercado. Existem dois sistemas básicos usados para reconhecer o toque de uma 

pessoa: 

- O primeiro sistema consiste de um painel de vidro normal, recoberto por duas camadas afastadas por 

espaçadores. Uma camada resistente a riscos é colocada por cima de todo o conjunto. Uma corrente 

elétrica passa através das duas camadas enquanto a tela está operacional. Quando um usuário toca a 

tela, as duas camadas fazem contato exatamente naquele ponto. A mudança no campo elétrico é 

percebida, e as coordenadas do ponto de contato são calculadas pelo computador. 

- No segundo sistema, uma camada que armazena carga elétrica é colocada no painel de vidro do 

monitor. Quando um usuário toca o monitor com seu dedo, parte da carga elétrica é transferida para o 

usuário, de modo que a carga na camada que a armazena diminui. Esta redução é medida nos circuitos 

localizados em cada canto do monitor. Considerando as diferenças relativas de carga em cada canto, 

o computador calcula exatamente onde ocorreu o toque. 

Disponível em: http://eletronicos.hsw.uol.com.br. Acesso em: 18 set. 2010 (adaptado). 

O elemento de armazenamento de carga análogo ao exposto no segundo sistema e a aplicação 

cotidiana correspondente são, respectivamente, 

a) receptores – televisor. 

b) resistores – chuveiro elétrico. 

c) geradores – telefone celular. 

d) fusíveis – caixa de força residencial. 

e) capacitores – flash de máquina fotográfica. 

 

 

6. Uma das aplicações dos capacitores é no circuito eletrônico de um flash de máquina fotográfica. O 

capacitor acumula carga elétrica por um determinado tempo (alguns segundos) e, quando o botão para 

tirar a foto é acionado, toda carga acumulada é “despejada” sobre a lâmpada do flash, daí o seu brilho 

intenso, porém de curta duração.  

Se nesse circuito houver um capacitor de dados nominais 315 V e 100 μF, corresponderá a uma carga, 

em coulomb, máxima, acumulada de 

a) 3,1500 

b) 0,3175 

c) 0,3150 

d) 0,0315 

e) 3,1750 
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7. Uma garrafa de Leyden é um capacitor de alta tensão, inventado por volta do ano de 1745. Consiste 

num pote cilíndrico de material altamente isolante com folhas metálicas fixadas nas superfícies interna 

e externa do frasco, como mostra a figura. Um terminal elétrico, atravessando a tampa do pote, faz 

contato com a folha interior; e um terminal externo faz contato com a folha exterior. Ligando os 

terminais a uma bateria, pode-se acumular carga nas superfícies metálicas. A ideia de usar pote 

tampado veio da teoria antiga de que a eletricidade era um fluido, e que poderia ser armazenado na 

garrafa. Num experimento de eletrostática, Ana quer construir garrafas de Layden com frascos de vidro. 

Ela usa dois frascos de maionese, A e B, de tamanhos iguais, mas a espessura das paredes de vidro do 

frasco A é 4,0mm e a espessura das paredes do frasco B é de 2,0mm. Os terminais dos dois frascos 

são submetidos a uma tensão de 12,0V, com o uso de baterias, durante bastante tempo. Considere que 

área total das folhas metálicas em cada uma das garrafas é de 0,02m2. 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe-se que o campo elétrico entre as placas do capacitor é calculado aproximadamente por E = σ/ε. 

Nesta equação, σ é a densidade superficial de carga acumulada no capacitor e tem unidades de 

Coulomb por metro quadrado, e ε = 4,5x10-11 C2/Nm2 é a permeabilidade elétrica do meio. Com base 

nestas informações, qual a capacitância de cada garrafa. 

a) 2,25.10-10 F e 4,5.10-10 F 

b) 2,50.10-10 F e 4,0.10-10 F 

c) 2,0.10-10 F e 9,0.10-10 F 

d) 5,0.10-10 F e 8,0.10-10 F 

e) 25.10-10 F e 45.10-10 F 
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8. O sistema composto de duas placas metálicas circulares, móveis e de diâmetro 20 cm, formam um 

capacitor, conforme ilustrado na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a distância d entre as placas é da ordem de um milésimo do diâmetro das placas, este é, com 

boa aproximação, um capacitor plano de placas paralelas. Nessas condições, esse sistema é usado 

para medir o campo elétrico atmosférico. Considerando-se que π = 3, ε0 = 8,85.10-12 N.m²/C² e que a 

ddp medida é de 20 mV, qual o módulo da carga elétrica em cada placa 

a) 4,22.10-11 C 

b) 3,60.10-11 C 

c) 2,66.10-14 C 

d) 2,66.10-11 C 

e) 4,22.10-14 C 

 

 

9. Em dias secos, algumas pessoas podem perceber descargas elétricas quando se aproximam de 

superfícies metálicos. Numa condição específica, o corpo humano pode ficar eletrizado estaticamente 

com uma diferença de potencial de 30 kV. Neste caso, a pele humana funciona como as placas de um 

capacitor de 300 pF, e o estrato córneo (a camada mais externa na pele) funciona como o dielétrico, 

podendo armazenar energia elétrica. 

Considerando-se o exposto. a energia eletrostática e a carga elétrica, armazenada pelo corpo, são, 

respectivamente, 

a) 0,250 J e 4.10-6 C 

b) 0,135 J e 9.10-6 C 

c) 0,250 J e 4.10-10 C 

d) 0,135 J e 9.10-10 C 

e) 0,750 J e 3,6.10-10 C 
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10. Numa tela de televisor de plasma, pequenas células contendo uma mistura de gases emitem luz 

quando submetidas a descargas elétricas. A figura abaixo mostra uma célula com dois eletrodos, nos 

quais uma diferença de potencial é aplicada para produzir a descarga. Considere que os eletrodos 

formam um capacitor de placas paralelas, cuja capacitância é dada por 𝐶 =
𝜀0𝐴

𝑑
, onde ε0 = 8,9 x 10–12 

F/m, A é a área de cada eletrodo e d é a distância entre os eletrodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A capacitância da célula é 

a) 1,068.10-14 F. 

b) 1,068.10-16 F. 

c) 1,068.10-18 F. 

d) 1,068.10-20 F. 

e) 1,068.10-22 F. 
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Gabarito 

 

1. C 

 

2. C 

 

3. C 

 

4. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. E 

 

6. D 
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7. A 
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Erosão e Intemperismo  

 

Resumo 

 

É possível observar que a superfície da Terra é composta por uma diversidade de níveis de altitudes, de 

“alturas do relevo”. Isso ocorre pois no decorrer do tempo geológico ocorreram e ocorrem processos 

endógenos (internos) e exógenos (externos) que atuam, respectivamente, formando e modelando a superfície 

terrestre. As forças exógenas modelam o relevo de forma contínua, alterando o relevo, são elas o 

intemperismo e a erosão, agentes geomorfológicos exógenos estes que se relacionam à conservação dos 

solos e aos tipos de relevo. 
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Tipos de erosão: 

• Pluvial: Causada pela ação das chuvas. Uma consequência deste tipo de erosão é a ocorrência dos 
movimentos de massa, principalmente em encostas com pouca ou sem cobertura vegetal, responsável 
por infiltrar gradualmente essa carga de água no solo. 

• Fluvial: Causada pela ação dos rios. A ação dos rios pode levar à formação de vales e canyons.  

• Eólica: Relacionada à ação dos ventos. Esse tipo de erosão pode levar à formação do relevo em taça.  

• Marinha: Relacionada à ação das ondas. Esse tipo de erosão pode formar as chamadas falésias, forma 
do relevo originada pelo processo de abrasão.  

• Glacial ou nival: Relacionada à ação do gelo ou da neve. Conseguem carregar grandes massas devido ao 
ar rarefeito. Um exemplo de formação do relevo associada a estes tipos de erosão são os fiordes, vales 
rochosos com grandes paredões encontrados principalmente nas regiões de altas latitudes. 

 

A erosão pode ainda ser agravada pelas ações antrópicas; dentre estas, cabe destacar as seguintes: 

• Retirada da cobertura vegetal: em muitos casos, ao ocupar uma área, por exemplo, de encosta, o ser 

humano aumenta a possibilidade de erosão. Isso ocorre porque, ao retirar a cobertura vegetal de um solo, 

este se torna mais vulnerável à infiltração da água das chuvas, pois as plantas e raízes que antes a 

absorveriam não existem mais. 

• Atividades mineradoras: a mineração também é um exemplo de causa humana da erosão. Isso porque 

uma das etapas desta atividade é a retirada de parte do solo para a descoberta de um minério, o que 

ocasiona a perda da estrutura de sustentação do solo, podendo levar à erosão das áreas próximas. 

 

Cabe destacar também que as erosões acarretam alguns aspectos visíveis no solo, como, por exemplo, os 

sulcos, as voçorocas e as ravinas. De modo geral, pode-se dizer que as erosões são iniciadas pelo processo 

de lavagem superficial dos solos, também chamado de lixiviação ou erosão laminar. Depois, elas são 

intensificadas com o processo de ação das chuvas e dos ventos, surgindo buracos sobre a terra; são as 

chamadas erosões em sulcos ou sulcos erosivos. Quando os agentes exógenos do relevo continuam a atuar, 

pode ocorrer o processo de formação de ravinas e voçorocas. 

 

O processo de intemperismo, também conhecido como meteorização, consiste na transformação das rochas, 

alterando o material, transformando-o em outro. Já a erosão consiste no desgaste, transporte e deposição de 

uma rocha. 

 

Tipos de intemperismo: 

• Físico: Transformações que derivam de fenômenos físicos, tais como a temperatura e a pressão. 

• Químico: Transformações que derivam de fenômenos químicos, tais como a hidrólise, acidificação e a 
oxidação.  

• Biológico: Transformações que derivam da ação de seres vivos e que frequentemente aparecem 
associadas à um dos outros dois tipos de intemperismo. Alguns exemplos do intemperismo biológico 
podem ser destacados, tais como, a ação das minhocas, da decomposição de organismos e de raízes de 
árvores. 
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Cabe destacar que as áreas mais secas têm predomínio do intemperismo físico, a exemplo do sertão 

nordestino, e as áreas mais úmidas têm o predomínio do intemperismo químico, a exemplo das áreas 

litorâneas e da Amazônia brasileira. 

O intemperismo relaciona-se ainda com a pedogênese, processo de formação dos solos, que ocorre com a 

decomposição de rochas causada pela ação da água (chuvas) que origina os chamados horizontes do solo.  

 

Efeitos da erosão e do intemperismo 

 
Uma das áreas de risco de deslizamento identificada na capital da Bahia no início de 2015 

 

Podem ser destacadas algumas consequências da erosão e do intemperismo no dia-a-dia, que por vezes 

passam despercebidos. 

Uma destas consequências é o deslizamento de terra, ou movimentos de massa, que ocorre em áreas de 

encostas. Nestas áreas, é comum observar que há a retirada da vegetação natural para a construção de 

moradias de pouca estrutura e o despejo inadequado de lixo, aspectos que, somados a outros, acarretam 

desastres com perdas materiais e, em alguns casos, perdas humanas. 

Outro exemplo de efeito da erosão é a destruição de infraestruturas, como habitações, localizadas próximas 

às praias arenosas. Causados pela erosão marinha, ou seja, pela ação das ondas, os danos podem ser 

impedidos ou ao menos serem pouco impactantes com a construção de medidas de proteção, como 

construções de defesa costeira ou realimentação das praias. 

  

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/78428-3.jpg
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Exercícios 

 

1. […] causado pela água das chuvas, tem abrangência em quase toda a superfície terrestre, em especial 

nas áreas com clima tropical, cujos totais pluviométricos são bem mais elevados do que em outras 

regiões do planeta. O processo tende a se acelerar à medida que mais terras são desmatadas […] uma 

vez que os solos ficam desprotegidos da cobertura vegetal e, consequentemente, as chuvas incidem 

direto sobre a superfície do terrenos. 
GUERRA, A. J. T. Geomorfologia urbana. Rio de Janeiro:Bertrand Brasil, 2011. 

O texto descreve um processo que pode ser acelerado com: 

a) a manutenção da vegetação. 

b) a construção de curvas de nível. 

c) o planejamento urbano e ambiental. 

d) o aumento da matéria orgânica do solo. 

e) a construção nas encostas de morros. 

 

2.  

 
O esquema representa um processo de erosão em encosta. Que prática realizada por um agricultor 

pode resultar em aceleração desse processo? 

a) Plantio direto. 

b) Associação de culturas. 

c) Implantação de curvas de nível. 

d) Aração do solo, do topo ao vale. 

e) Terraceamento na propriedade. 
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3. A superfície terrestre encontra-se em permanente evolução. Algumas mudanças que ocorrem são 

imperceptíveis de observação na escala temporal humana, enquanto outras podem ser facilmente 

verificadas, como a percebida no desenho esquemático a seguir. Observe-o.  

 

 
 

Pelas características visualizadas, é CORRETO afirmar que essa encosta está submetida ao seguinte 

processo físico-geográfico:  

a) Erosão fluvial.  

b) Movimento de massa lento.  

c) Falhamento normal.  

d) Desmoronamento.  

e) Deslizamento. 
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4.  

 
Disponível em: <http://www.botanic.com.br>. Acesso em: 08/12/2013 

A imagem mostra um dos maiores problemas da atualidade, a perda de solo devido à ocupação 

irregular ou o mau aproveitamento da terra. O processo de destruição do solo mostrado na figura, uma 

vez iniciado, não tem retorno, há medidas para conter seu avanço, mas não há garantias de recuperação 

da fertilidade perdida. Esses buracos são chamados de 

a) deslizamento. 

b) voçoroca. 

c) afundamento. 

d) assoreamento. 

e) lixiviação. 
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5. Durante 2004, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o IME (Instituto Militar de 

Engenharia) realizaram novas medições, agora com GPS (Sistema de Posicionamento Global), obtendo 

para os pontos mais altos do Brasil, os valores da tabela abaixo. 

 

 
As altitudes brasileiras que aparecem na tabela são modestas em relação às maiores altitudes do 

planeta, encontradas por exemplo, no Himalaia ou na Cordilheira do Andes. Isso se deve ao fato de: 

a) o Brasil possuir em seu território a atuação de movimentos orogênicos, devido ao choque de 
placas tectônicas. 

b) a maior parte do território brasileiro ser de formação geológica antiga, e sua superfície se encontrar 
desgastada pelas forças exógenas. 

c) no Brasil predominarem terrenos de estrutura geológica da era cenozóica, do período quaternário; 
portanto, bastante antigos. 

d) serem de origem muito recente, da era cenozóica, os maiores picos brasileiros, que apresentam 
altitudes abaixo de 3.000 metros, já que ainda não houve tempo para o soerguimento e a formação 
de montanhas. 

e) as forças endógenas ainda predominarem no Brasil e desgastarem o relevo, deixando-o com 
predominância de planícies e com altitudes modestas. 
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6. Intemperismo é o nome que se dá ao conjunto de processos que modificam as rochas, fragmentando-

as (intemperismo físico) ou alterando-as (intemperismo químico). O predomínio de um tipo em relação 

a outro, nas diversas regiões da Terra, vai depender das temperaturas, combinadas ao volume das 

precipitações e do estado físico da água 

 

 
 

Observando o mapa, é CORRETO afirmar que nas regiões A, B e C, há predomínio, respectivamente, do 

intemperismo 

a) químico – físico – químico.  

b) físico – químico – químico 

c) químico – químico – físico 

d) físico – físico – químico.  

e) químico – físico – físico. 

  

 

7. "O solo não é estável, nem inerte; muito pelo contrário: constitui um meio complexo em perpétua 

transformação, submetendo-se a leis próprias que regem sua formação, sua evolução e sua destruição. 

Forma-se no ponto de contato da atmosfera, da litosfera e da biosfera; participa intimamente nesses 

mundos tão diversos, pois mantém relações constitutivas com o mundo mineral, assim como com os 

seres vivos." 
Extraído de DORST, Jean. Antes que a natureza morra: por uma ecologia política. São Paulo: ED. USP, 1973. 

A partir do texto acima, assinale a alternativa que não está correta: 

a) Em áreas desmatadas, a velocidade de escoamento superficial é acelerada, e a água diminui sua 

capacidade de transportar partículas sólidas em suspensão. 

b) As características do solo estão relacionadas com as formas de relevo e a drenagem da água dos 

terrenos. 

c) O tipo de solo predominante no Brasil é o latossolo, próprio das regiões de clima quente e úmido, 

devido ao processo intenso de lavagem e dissolução dos sais minerais que o compõem - a 

lixiviação. 

d) O plantio de espécies leguminosas intercaladas entre os cultivos permanentes, como o café, 

garante o equilíbrio orgânico do solo e o protege da erosão. 

e) Os solos se desenvolvem a partir de um processo lento de intemperismo físico e químico sobre 

uma determinada rocha e sob a influência de seres vivos. 
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8.  

 
 

De acordo com as figuras, a intensidade de intemperismo de grau muito fraco é característica de qual 

tipo climático? 

a) Tropical. 

b) Litorâneo. 

c) Equatorial. 

d) Semiárido. 

e) Subtropical. 
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9. Analise a imagem abaixo. 

 
ECIENCIA-USP. Disponível em: <http://www.eciencia.usp.br/>. Acesso em: 24 de jul. 2013. 

  

Trata-se da Pedra da Tartaruga, situada no Parque Nacional de Sete Cidades-PI, que retrata o resultado 

do processo da desagregação de uma rocha. Nela, os minerais constituintes se dilatam quando 

aquecidos e se contraem quando resfriados. Seus principais agentes de intemperismos são a variação 

de temperatura e a cristalização que ocorrem nas áreas de grande amplitude térmica, desérticas e 

semiáridas. 

O que caracterizou essa modelagem da Pedra da Tartaruga foi o intemperismo 

a) cratônico. 

b) biológico. 

c) químico. 

d) fluvial. 

e) físico. 

 

 

10. As rochas, quando passam pelo processo de intemperismo, sofrem um processo 

de decomposição e desagregação, transformando-se em sedimentos ou material sedimentar, que 

podem ser transportados para outras áreas. Os termos “decomposição” e “desagregação” acima 

destacados fazem referência, respectivamente, aos intemperismos: 

a) naturais e antrópicos 

b) físicos e químicos 

c) químicos e físicos 

d) biológicos e mecânicos 

e) orgânicos e físico-químicos 
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Gabarito 

 

1. E 

A construção nas encostas de morros contribui para a aceleração do processo erosivo visto que exerce 

um peso sobre o solo, solo este que em muitos casos já está instável devido à retirada de vegetação e 

outras ações antrópicas somadas às condições naturais como incidência de chuvas, ocasionando os 

chamados movimentos de massa. 

 

2. D 

Caso um agricultor promovesse a aração no solo representado no esquema isto intensificaria o processo 

de transporte de sedimentos, isso porque a prática consiste em “soltar” a terra em que as sementes serão 

depositadas, tornando ela mais fofa e permeável. Por outro lado, essa técnica contribui para que o solo 

fique mais suscetível à erosão, visto que os sedimentos estarão menos agregados. 

 

3. B 

Observando-se a pouca vegetação e o grau de declividade do relevo, identifica-se que este solo esta 

suscetível à erosão pluvial (causada pelas chuvas) que ocasionará um movimento de massa lento. Esta 

lentidão está associada à declividade não muito acentuada. 

 

4. B 

A imagem mostra uma voçoroca, fenômeno de desagregação do solo pela erosão, sobretudo pela ação 

da chuva em áreas descampadas de vegetação. 

 

5. B 

A verificação da altitude dos pontos mais altos do relevo brasileiro permite afirmar que ele está sujeito ao 

processo de intemperismo e de erosão, visto que estas forças exógenas predominam sobre relevos 

antigos e estáveis como é o caso do Brasil. 

 

6. D 

No intemperismo químico, o principal agente é a água, logo predomina esse tipo de processo em regiões 

mais úmidas, com maior ocorrência de rios e precipitação. Nos locais secos, ou desérticos, há a 

predominância de intemperismo físico. 

 

7. A 

Quanto mais vegetação, maior a capacidade de infiltração da água no solo e consequentemente menor o 

escoamento superficial. 

 

8. D 

Ao relacionar o diagrama e o mapa, é possível identificar que a região que apresenta um grau de 

intemperismo muito fraco é aquela com baixas médias de precipitação (espaços de clima semiárido), 

visto que a maior ocorrência do processo de intemperismo é decorrente das altas taxas de pluviosidade. 

Por isso, o gabarito só poderia ser aquele que destaca o sertão nordestino brasileiro. 

 

9. E 

A imagem retrata uma área que está sujeita ao intemperismo físico, visto que ocorre a dilatação da rocha 

devido à variação de temperatura. 
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10. C 

A decomposição e transformação do material rochoso se entende como intemperismo químico, já a 

desagregação passa por um processo físico.  
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Processos Geomorfológicos  

 

Resumo 

 

A geomorfologia estuda os processos de formação do relevo terrestre em sua origem e evolução. É a área de 

geografia que estuda então as erosões, os transportes de sedimentos e até mesmo os climas que influenciam 

as formações e remoldurações dos relevos. Esse conhecimento é muito vasto e estuda os anos geológicos 

de formação da terra, cientificando as mais diversas paisagem. Vamos estudar dois fenômenos que são 

visíveis e interferem muito nas paisagens. 

 

É possível observar que a superfície da Terra é composta por uma diversidade de níveis de altitudes, de 

“alturas do relevo”. Isso ocorre pois no decorrer do tempo geológico ocorreram e ocorrem processos 

endógenos (internos) e exógenos (externos) que atuam, respectivamente, formando e modelando a superfície 

terrestre. As forças exógenas modelam o relevo de forma contínua, alterando o relevo por meio do 

intemperismo e da erosão, agentes geomorfológicos exógenos estes que se relacionam à conservação dos 

solos e aos tipos de relevo. 

 

O processo de intemperismo, também conhecido como meteorização, consiste na transformação das rochas, 

alterando o material, transformando-o em outro. Já a erosão consiste no desgaste, transporte e deposição de 

uma rocha. 

 

Tipos de intemperismo 

• Físico: Transformações que derivam de fenômenos físicos, tais como a temperatura e a pressão. 

• Químico: Transformações que derivam de fenômenos químicos, tais como a hidrólise, acidificação e a 

oxidação.  

• Biológico: Transformações que derivam da ação de seres vivos e que frequentemente aparecem 

associadas à um dos outros dois tipos de intemperismo. Alguns exemplos do intemperismo biológico 

podem ser destacados, tais como, a ação das minhocas, da decomposição de organismos e de raízes de 

árvores. 

 

Cabe destacar que as áreas mais secas têm predomínio do intemperismo físico, a exemplo do sertão 

nordestino, e as áreas mais úmidas têm o predomínio do intemperismo químico, a exemplo das áreas 

litorâneas e da Amazônia brasileira. O intemperismo relaciona-se ainda com a pedogênese, processo de 

formação dos solos, que ocorre com a decomposição de rochas causada pela ação da água (chuvas) que 

origina os chamados horizontes do solo.  
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Tipos de erosão 

• Pluvial: Causada pela ação das chuvas. Uma consequência deste tipo de erosão é a ocorrência dos 

movimentos de massa, principalmente em encostas com pouca ou sem cobertura vegetal, responsável 

por infiltrar gradualmente essa carga de água no solo. 

• Fluvial: Causada pela ação dos rios. A ação dos rios pode levar à formação de vales e canyons.  

• Eólica: Relacionada à ação dos ventos. Esse tipo de erosão pode levar à formação do relevo em taça.  

• Marinha: Relacionada à ação das ondas. Esse tipo de erosão pode formar as chamadas falésias, forma 

do relevo originada pelo processo de abrasão.  

• Glacial ou nival: Relacionada à ação do gelo ou da neve. Conseguem carregar grandes massas devido ao 

ar rarefeito. Um exemplo de formação do relevo associada a estes tipo de erosão são os fiordes, vales 

rochosos com grandes paredões encontrados principalmente nas regiões de altas latitudes. 

 

A geomorfologia estuda os processos de formação do relevo terrestre em sua origem e evolução. É a área de 

geografia que estuda então as erosões, os transportes de sedimentos e até mesmo os climas que influenciam 

as formações e remoldurações dos relevos. Esse conhecimento é muito vasto e estuda os anos geológicos 

de formação da terra, cientificando as mais diversas paisagens.  

 

Vulcanismo 

O interior da terra é repleto de rochas fundidas, conhecido como magna, com temperaturas altíssimas. A 

liberação desse magma na superfície é o que constitui os processos vulcânicos. Existe então uma bolha de 

magma no interior da terra gerando alta pressão com temperatura muito alta, fazendo com que o magma seja 

expelido causando a erupção. O magma pode sair também por meio de fendas, de forma mais suave, sendo 

chamado então de derrame. O resfriamento dos derrames causa formas de relevo. O vulcanismo então 

permite que estudemos o interior da terra mas também o processo de formação de alguns relevos.  

É preciso frisar também que nem todo magma é igual, depende do material de origem. Quanto menor a 

quantidade de sílica e maior a temperatura, mais rápido será a liberação do magma. Quando temos uma forte 

ejeção de material magmático temos a formação de piroclásticos. Os vulcões podem estar: 

 

• Ativos - perigoso, propício a acontecer atividade de erupção a qualquer momento  

• Inativos - possui condições de entrar em erupção mas passa por momento de calmaria que pode demorar 

muitos anos  

• Extintos - já tiveram atividades vulcânicas mas não entrará em atividade 

 

Existe ainda o círculo de fogo do pacífico que é uma região do mundo que margeia o oceano pacífico 

apresentando o maior número de encontro de placas tectônicas no geral por subducção. essa área libera 

magma. as áreas de encontro de placas tectônicas então estão associadas com a formação de vulcão. os 

vulcões podem vir do encontro de placas mas também de hot spots. Esses são áreas muitas vezes no meio 

da placa que vazam magma o tempo todo, e a movimentação da placa cria na verdade montanhas feitas 

dessa lava e atividades vulcânicas. Um exemplo são as ilhas do Havaí são feitas por um hot spot constante. 
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Teoria da Tectônica de placas 

 As placas tectônicas são blocos da parte sólida da terra que se movimentam pela diferença de temperatura 

e pressão do centro da terra. A teoria da deriva continental diz que a terra é uma crosta rochosa descontínua, 

que apresenta vários fragmentos chamamos de placas tectônicas. Com o tempo, viu-se que essas placas não 

estão à deriva mas acompanham movimentos que explicam e remontam a posição continental ao longo dos 

anos.  
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Exercícios 

 

1. As rochas são desagregadas e decompostas e os materiais resultantes de sua ação, tais como seixos, 
cascalhos, areias, siltes e argilas, são carregados e depois depositados e, também, substâncias 
dissolvidas na água podem precipitar. Em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, 
independentemente de suas características, podem ficar destacadas no relevo. 

BELLOMO, H. R. et al. (Org.). Rio Grande do Sul: aspectos da geografia. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1997 (adaptado). 

O texto refere-se à modelagem do relevo pelos processos naturais de 

a) magmatismo e fusão. 

b) vulcanismo e erupção. 

c) intemperismo e erosão. 

d) tectonismo e subducção. 

e) metamorfismo e recristalização. 

 

 

2. No início do século XX, um jovem meteorologista alemão, Alfred Wegener, levantou uma hipótese que 

hoje se confirma, qual seja: há 200 milhões de anos, os continentes formavam uma só massa, a 

Pangeia, que em grego quer dizer “toda a terra”, rodeada por um oceano contínuo chamado de 

“Pantalassa”. Com a intensificação das pesquisas, também se pode afirmar que, além dos continentes, 

toda a litosfera se movimenta, pois se encontra seccionada em placas, conhecidas como “placas 

tectônicas”, que flutuam e deslizam sobre a astenosfera, carregando massas continentais e oceânicas. 

Muitas teorias foram elaboradas para tentar explicar tais movimentos e, recentemente, descobriu-se 

que a explicação está relacionada: 

a) ao vulcanismo que movimenta o magma. 

b) ao princípio da isostasia (ísos = igual em força + stásis = parada). 

c) ao princípio formador de montanhas conhecido por orogênese. 

d) aos terremotos e vulcanismos, em razão de sua força na alteração das paisagens. 

e) ao movimento das correntes de convecção que ocorrem no interior do planeta. 
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3. O tectonismo é definido como um movimento lento e prolongado da crosta terrestre, resultante da 
movimentação do magma pastoso. Observe a figura abaixo.  
 

 
 

Assinale a alternativa que indica o tipo de formação representado na figura. 

a) Movimento resultante das forças internas horizontais, conhecido como epirogênese. 

b) Formação de Horst, encontrada nas fossas tectônicas localizadas no fundo dos oceanos. 

c) Resultado do movimento de compressão lateral sofrida por uma determinada área de rochas não 

resistentes, o qual recebe o nome de dobras. 

d) Deslocamento de blocos provocado pelo choque de placas tectônicas, ocasionando a formação de 

estruturas falhadas, conhecidas como Graben. 

e) Soerguimento de uma falha por meio de pressões internas verticais, o que resulta em blocos 

montanhosos, como, por exemplo, a formação da Cordilheira dos Andes. 

 

 

4. O vulcanismo é um dos processos da dinâmica terrestre que sempre encantou e amedrontou a 
humanidade, existindo diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe-se que as 
atividades vulcânicas trazem novos materiais para locais próximos à superfície terrestre. 
A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que o vulcanismo 

a) é um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará ocorrendo 

indefinidamente na história evolutiva da Terra. 

b) é um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelo em outros planetas, pelo que se conhece 

atualmente. 

c) traz para a atmosfera materiais nos estados líquido e gasoso, tendo em vista originarem-se de 

todas as camadas internas da Terra. 

d) ocorre, quando aberturas na crosta aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão de novos 

materiais e mudanças em seus estados físicos. 

e) é o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, causando seu rompimento e o 

lançamento de materiais fluidos. 
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5. Observe o mapa abaixo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

a) a divergência das Placas Sul-Americana e Africana é responsável pela expansão do assoalho 
marinho no Oceano Pacífico. 

b) os terremotos ocorrem com frequência nos limites das placas tectônicas, como, por exemplo, na 

costa leste da América do Sul. 

c) grandes dobramentos modernos são formados na convergência das Placas Euro-Asiática e Indo-

Australiana. 

d) o movimento das placas tectônicas indica que a crosta terrestre não é estática e apresenta maior 

instabilidade no interior dessas placas. 

e) as bacias sedimentares do pacífico são formadas pelo intenso vulcanismo da região, que deposita 

sedimentos erodidos no fundo do assoalho oceânico 
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6. O Rio Grande do Norte apresenta um elevado potencial turístico, principalmente em decorrência das 

belezas de sua paisagem litorânea, destacando-se algumas formas do relevo cuja configuração está 

associada a processos erosivos desencadeados pela ação de diferentes agentes. 

Observe a figura: 

 
Paisagem litorânea do Rio Grande do Norte 

 

Considerando os elementos da paisagem litorânea expostos na Figura, pode-se afirmar que esta 

corresponde a uma 

a) falésia, constituída pela deposição de areia paralelamente à costa, em decorrência da erosão eólica. 

b) restinga, formada pela consolidação da areia de antigas praias, em decorrência da erosão marinha. 

c) falésia, formada a partir de processos de erosão marinha, que originam paredões escarpados. 

d) restinga, constituída a partir de processos de erosão eólica, que formam costas íngremes. 

e) areial, constituído por rocha arenítica dura e um processo de intemperismo e sedimentação abrupto 
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7. Intemperismo é o nome que se dá ao conjunto de processos que modificam as rochas, fragmentando-

as (intemperismo físico) ou alterando-as (intemperismo químico). O predomínio de um tipo em relação 

a outro, nas diversas regiões da Terra, vai depender das temperaturas, combinadas ao volume das 

precipitações e do estado físico da água 

 

 

 

Observando o mapa, é CORRETO afirmar que nas regiões A, B e C, há predomínio, respectivamente, do 

intemperismo 

a) químico – físico – químico.  

b) físico – químico – químico 

c) químico – químico – físico 

d) físico – físico – químico.  

e) químico – físico – físico. 

 

 

8. As usinas geotérmicas são uma forma alternativa de geração de energia elétrica por utilizarem as 

elevadas temperaturas do próprio subsolo em algumas regiões. Considere as informações do esquema 

e do mapa a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O país cuja localização espacial proporciona condições ideais para amplo aproveitamento da energia 

geotérmica é: 

a) Islândia 

b) Nigéria 

c) Uruguai 

d) Austrália 

e) Brasil 
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9. Tectônica de placas é uma teoria que demonstra a crosta terrestre formada por um conjunto de placa 

que deslizam por causa das correntes de convecção no interior da terra. Muitas dessas falhas ocorrem 

nos oceanos, embora elas possam se estender para o interior do continente, como por exemplo a Falha 

de San Andréas, na Califórnia, nos Estados Unidos.   

Observe a gravura abaixo. 

 

 
TEIXEIRA, Wilson e outros (org.) Decifrando a Terra. 2. ed. São Paulo:  Companhia Editora Nacional, 2009. 

 

Na gravura acima a letra “A” corresponde ao movimento da placa que exemplifica a origem da Falha de 

San Andréas. Essa falha se movimenta com bordas 

a) construtivas. 

b) destrutivas. 

c) transformantes. 

d) divergentes. 

e) Convergentes 
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10.  

 

A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o 

processo de 

a) erosão laminar. 

b) intemperismo físico. 

c) enchente nas cidades. 

d) compactação do solo. 

e) recarga dos aquíferos. 
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Gabarito 

 

1. C 

A questão aborda dois importantes agentes geomorfológicos externos, o intemperismo e a erosão. O 

primeiro refere-se à transformação dos materiais rochosos e o segundo ao transporte, deposição e 

sedimentação desses mesmo materiais, como apontado no texto. 

 

2. E 

O processo de formação da terra se associa ao fato dela possuir um interior com muita temperatura e 

pressão, sendo o magma um fluido. Quanto mais para a superfície, menor a temperatura e pressão, 

permitindo um adensamento que se movimenta por essa diferença.  

 

3. C 

Quando observamos uma cadeira montanhosa, estamos percebendo muitas vezes a ponta de uma placa 

tectônica em soerguimento. Quando duas placas se chocam, formam dobras no relevo. Se as rochas 

forem muito resistentes acontecem as falhas e quebras.  

 

4. D 

O vulcanismo pode ser compreendido didaticamente como um cano que libera a pressão do interior da 

terra, expelindo o magma para fora. Ao chegar na superfície o magma se condensa podendo formar até 

arcos de ilhas.  

 

5. C 

A placa euroasiática e indo-australiana estão em convergência como mostra o mapa, formando uma área 

de muitos dobramentos modernos.  

 

6. C 

As falésias são feições geomorfológicas provocadas pela erosão marinha em ambientes costeiros.  

 

7. D  

Nas áreas quentes e úmidas como é o caso do equador que recebe alta incidência solar temos o 

intemperismo químico atuando. Já nas áreas secas frias com muitos ventos ou nas áreas secas quentes 

predomina o intemperismo físico. 

 

8. A 

A questão elucida um tipo de aproveitamento energético que conta com a fissura das placas e calor do 

interior do planeta para produzir a energia geotérmica. Essa energia é muito utilizada na Islândia.  

 

9. C 

A gravura A ilustra o movimento conhecimento como transformante entre as placas tectônicas. O B seria 

divergente e o C convergente.  
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10. E 

A vegetação é um importante elemento no processo de infiltração da água. Suas raízes ajudam na 

percolação da água pelo solo, além das copas das árvores reterem uma quantidade de água que 

posteriormente pode escoar e infiltra no solo. Nesse sentido, conforme fica evidente na tabela, o 

percentual de chuvas retido em uma bacia natural ou florestal é maior e com isso, a única opção que 

falava de um processo que se favorecia da maior infiltração era a da recarga do aquífero. 
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A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto 

 

Resumo 

 

A Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais trágicos do século XX. Para entender os 

desdobramentos desse conflito, precisamos entender suas origens. Por meio do Tratado de Versalhes, a 

Alemanha foi punida e considerada a principal culpada pela Primeira Guerra. Essa paz punitiva prejudicou a 

economia alemã e reforçou um sentimento de revanchismo, que impulsionou o surgimento do nazismo na 

Alemanha. A partir da ascensão do nazismo e da figura de Hitler, os alemães tinham o objetivo de reconstruir 

e fortalecer a Alemanha.  

Durante toda a década de 1920 e 1930, Hitler defendeu algumas ideias que foram registradas em seu 

livro Minha Luta (Mein Kampf). Entre algumas dessas ideias, podemos citar: 1) Hitler pregava abertamente o 

preconceito contra os judeus (antissemitismo) e atribuía a eles a responsabilidade pelos problemas 

econômicos alemães; 2) defendia um princípio etnocêntrico que afirmava que a raça germânica (chamada de 

ariana) era superior aos outros povos; 3) defendia a formação do novo império (reich) alemão a partir da 

construção de um espaço vital para que a “raça ariana” pudesse viver. 

A formação desse espaço vital, segundo Hitler, seria realizada em regiões onde havia populações 

germânicas. Para alcançar esse objetivo, Hitler anexou a Áustria, em 1938, e também os Sudetos. Em um 

primeiro momento, as grandes potências não declararam guerra a Hitler, o que ficou conhecido como “política 

de apaziguamento”. Pode-se dizer que isso ocorreu para se tentar evitar a eclosão de outra guerra de 

proporções mundiais, assim como pelo fato de que a Inglaterra e França concordavam com o anticomunismo 

nazista. 

 O outro passo para consolidar sua teoria do espaço era recuperar territórios que formavam o antigo 

império prussiano e que se tornaram a Polônia após as imposições do Tratado de Versalhes. Para evitar um 

possível ataque alemão, a Polônia fez acordos com Inglaterra e França em que ambas se comprometiam a 

defender militarmente a Polônia caso fosse atacada pela Alemanha. A Alemanha Nazista, por sua vez, 

garantiu, em agosto de 1939, um acordo de não agressão com a União Soviética e que também estipulava a 

divisão da Polônia entre as duas nações.  

A planejada invasão da Polônia pelos exércitos de Hitler foi iniciada em  1º de setembro 1939, fato 

que é apontado como estopim da Segunda Guerra Mundial. Formaram-se dois blocos de alianças: de um lado 

o Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e do outro, os Aliados, composto inicialmente por França, 

Inglaterra e URSS.  

O período de 1939 a 1941 foi marcado por vitórias do Eixo, lideradas pelas forças armadas da 

Alemanha, que conquistou o Norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios no norte da 

África. O Japão anexou a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. 
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Em 1941 o Japão atacou a base militar norte-americana de Pearl Harbor no Oceano Pacífico.  Após 

este fato, os Estados Unidos entraram no conflito ao lado das forças aliadas.  Entre 1941 a 1945 ocorreram 

as derrotas do Eixo, iniciadas com as perdas sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo. Neste período, 

ocorre uma regressão das forças do Eixo que sofrem derrotas seguidas.  Um dos marcos foi a derrota alemã 

na Batalha de Stalingrado. 

O último componente do Eixo a ser derrotado foi o Japão. A estratégia dos Estados Unidos, durante 

a Guerra no Pacífico, era “saltar de ilha em ilha”. Diante da grande resistência japonesa e dos ataques 

kamikazes, os EUA adotaram uma nova estratégia que representou uma das grandes tragédias da história da 

humanidade, o lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. 

A Segunda Guerra Mundial foi marcada pela morte de milhares de pessoas, seja de soldados no front 

de batalha, seja de civis, como é o caso dos japoneses atingidos pelas bombas nucleares e os judeus mortos 

durante o holocausto nazista. Com o fim da Guerra e a vitória dos aliados, houve o surgimento de duas 

grandes potências: os Estados Unidos e a União Soviética, iniciando um processo de bipolarização mundial. 

 

Os campos de concentração 

 

 

Campo de concentração durante o Nazismo 

ã 
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O holocausto começou a ser idealizado por Adolf Hitler quando este estava redigindo o seu livro 

“Minha Luta”, nos anos 1920, na prisão. Tal ideia estava inserida em um plano maior que Hitler almejava 

colocar em prática quando assumisse o poder: a construção do “espaço vital.  Durante este período, defendeu-

se a ideia de existência   de uma “raça superior” - à raça ariana. Associado a essa concepção racista iniciou-

se o genocídio dos judeus. Havia além disso, a eugenia, isto é, o projeto de eliminar da sociedade qualquer 

tipo de pessoa que apresentasse alguma deficiência mental ou física, bem como aperfeiçoar, geneticamente, 

uma geração perfeita de homens e mulheres, adequados à raça ariana. 

Os campos de concentração foram usados pelo regime nazista para aprisionar milhares de pessoas 

enquanto Hitler esteve à frente da Alemanha. Ao menos 20 mil campos foram utilizados na Alemanha e em 

países ocupados pelos nazistas antes e durante o período da Segunda Guerra Mundial. Entre os prisioneiros 

estavam os judeus, homossexuais, comunistas, deficientes físicos, ciganos e etc. O maior e mais conhecido 

dos campos de concentração nazistas foi Auschwitz, onde 1,1 milhão de pessoas foram assassinadas. 

Calcula-se que seis milhões de judeus foram assassinados durante este período, seja em câmaras de gás, 

seja devido à fome e doenças. Este foi, sem dúvidas, um dos episódios mais triste da história da humanidade. 
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Exercícios 

 

1. "Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior." 

                                         Winston Churchill, em discurso feito no Parlamento em 21 de agosto de 1941. 

A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra 

Mundial que contribuíram para alimentar os antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra 

Mundial. Entre esses problemas identificamos: 

a) crescente nacionalismo, aumento da disputa por mercados consumidores e por áreas de 

investimentos. 

b) desenvolvimento do imperialismo chinês na Ásia, com abertura para o Ocidente. 

c) os antagonismos austro-ingleses que giraram em torno da questão Alsácia-Lorena. 

d) oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de 

nacionalismo. 

e) a divisão da Alemanha que levou a uma política agressiva de expansão marítima. 

 

 

2. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a 

propaganda contra os que foram considerados os inimigos internos da nação germânica. O cartaz 

abaixo é um exemplo dessa política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz é: 

a) antissemitismo   

b) anticapitalismo   

c) anticomunismo   

d) antiamericanismo   

e) anticomunismo 
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3. Observe os dois cartuns. 

 

 
Sobre as imagens, é correto afirmar que 

a) a assinatura do acordo de não agressão entre Hitler e Stalin, em 1939, é o último movimento 

alemão para trazer a União Soviética para o seu lado, uma vez que os planos anteriores foram 

neutralizados pelo imenso poderio militar dos Aliados, temerosos do avanço germânico que, em 

1941, invade a União Soviética e a Inglaterra.  

b) a aproximação entre Berlim e Moscou, em 1939, não resultou em um acordo de proteção às 

intenções expansionistas de ambos os lados, pois continuaram em lados opostos, monitorando-

se reciprocamente até que, em 1941, com as vitórias sucessivas dos Aliados, o Terceiro Reich, de 

forma apressada, garante o precioso apoio da União Soviética.   

c) o Terceiro Reich alemão faz dois movimentos no sentido de conseguir o apoio soviético: 

inicialmente, um acordo de não agressão com Stalin em 1939, para evitar a sua aproximação com 

os Aliados e, em 1941, outro que consegue sua integração ao Eixo, antecipando-se à diplomacia 

britânica que, imobilizada, não esboça resistência.  

d) após a ocupação da Renânia, da anexação da Áustria, da Tchecoslováquia, a Alemanha assina um 

acordo de não agressão mútua com a União Soviética para neutralizá-la, uma vez que conta com 

o imobilismo da Inglaterra em relação ao seu expansionismo, que culmina, em 1941, na invasão 

da União Soviética.  

e) em 1939, depois de invadir a Polônia, Hitler se aproxima da União Soviética de forma cuidadosa, 

pois teme os planos expansionistas de Stalin, até então apoiados pelos Aliados que, a partir de 

1941, com as sucessivas vitórias, retiram essa ajuda, obrigando o Estado Soviético a aceitar a 

parceria com o Terceiro Reich. 
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4. Os cartazes foram um importante meio de publicidade utilizado pelos países beligerantes durante a II 

Guerra Mundial, expressando a imagem que cada um tinha de seus inimigos e de si próprio. Frente a 

isso, analise o cartaz abaixo 

 

 
Cartaz – Segunda Guerra 

 

O cartaz acima expressa a: 

a) entrada dos ingleses na II Guerra Mundial. 

b) a vitória dos estadunidenses sobre os japoneses. 

c) a entrada dos estadunidenses na II Guerra Mundial. 

d) a vitoria dos estadunidenses sobre os italianos. 

e) A ação dos nazistas na Segunda Guerra. 
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5. “Asa Heshel lia o jornal; campos de concentração, câmaras de tortura, prisões, execuções. Diariamente 

chegavam da Alemanha levas de judeus expatriados. Na Espanha, continuavam a liquidar os legalistas. 

Na Etiópia, os fascistas assassinavam os nativos. Na Manchúria, os japoneses matavam os chineses. 

Na Rússia soviética, continuavam os expurgos. A Inglaterra tentava ainda chegar a um entendimento 

com Hitler. Entretanto emitia um Livro Branco sobre a Palestina, proibindo a venda de terras aos judeus. 

Os poloneses começavam, finalmente, a perceber que Hitler era seu inimigo; a imprensa alemã fazia 

campanha de ódio declarado contra a Polônia. Mas no Sejm (parlamento) polonês os deputados ainda 

tinham tempo para discutir longamente as minúcias dos rituais judaicos para o abate do gado.” 
SINGER, Isaac Bashevis, A família Moskat. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1982, p. 474-475. 

O trecho do romance de Bashevis Singer oferece um panorama sobre a situação do mundo às 

vésperas da Segunda Guerra Mundial. A esse respeito, é correto afirmar: 

a) O regime nazista desencadeou uma ampla campanha de perseguição a grupos considerados 

inferiores e degenerados, como judeus, comunistas, homossexuais e ciganos, reunindo-os em 

campos de concentração onde eram submetidos a torturas, trabalhos forçados e experiências 

médico-científicas, culminando na chamada “Solução Final”, ou seja, no extermínio da população 

aprisionada. 

b) A posição da Inglaterra em negociar com Hitler devia-se ao receio da expansão comunista na 

Europa, mas foi alterada com o crescente processo de militarização da Alemanha e com a 

anexação da Aústria, em 1938. 

c) O temor com relação aos comunistas era comum a quase todos os governantes capitalistas da 

década de 1930, mas o preconceito contra os judeus era um traço específico da cultura alemã, 

habilmente explorado por Hitler. 

d) Os expurgos que se processavam na União Soviética dirigiam-se sobretudo contra os bolcheviques 

nacionalistas, críticos do acordo Ribentrop-Molotov, que estabelecia um pacto de não-agressão 

entre a Alemanha e a URSS. Em nome da revolução permanente e de uma renovação contínua dos 

quadros dirigentes, o stalinismo promoveu uma furiosa perseguição a suspeitos e opositores, 

lançando mão de processos e julgamentos viciados, torturas e execuções sumárias. 

e) O fortalecimento de ideologias nacionalistas, militaristas e autoritárias ocorreu como uma 

resposta à crise da democracia após a Primeira Guerra Mundial, num contexto de expansão 

econômica que garantia pleno emprego, estabilidade monetária e investimentos de capitais 

privados. 
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6. “O inimigo é cruel e implacável. Pretende tomar nossas terras regadas com o suor de nossos rostos, 

tomar nosso cereal, nosso petróleo, obtidos com o trabalho de nossas mãos. Pretende restaurar o 

domínio dos latifundiários, restaurar o czarismo... germanizar os povos da União Soviética e torná-los 

escravos de príncipes e barões alemães... 

(...) em caso de retirada forçada... todo o material rodante tem que ser evacuado. Ao inimigo não se 

deve deixar um único motor, um único vagão de trem, um único quilo de cereal ou galão de 

combustível. Todos os artigos de valor (...) que não puderem ser retirados, devem ser destruídos sem 

falta.” 

a) Após 70 anos da 2ª Guerra Mundial, o discurso acima, de Joseph Stálin, nos remete 

b) à invasão soviética ao território alemão, marco na derrocada nazista frente à ofensiva Aliada nos 

fronts Ocidental e Oriental. 

c) à Operação Barbarosa, decorrente da assinatura do Pacto Ribbentrop- Molotov, estopim para a 2ª 

Guerra Mundial. 

d) ao Anschluss, quando a anexação da Áustria pelo Terceiro Reich provocou a reação soviética 

contra os alemães. 

e) à estratégia soviética frente à invasão alemã, conhecida como tática da ‘terra arrasada’, a mesma 

utilizada pelos russos contra Napoleão, no início do século XIX. 

f) à Batalha de Stalingrado, uma das mais sangrentas e memoráveis de todo o conflito, decisiva para 

a vitória Nazista. 
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7. É isto um homem? 

Vocês que vivem seguros 

em suas casas, 

vocês que voltando à noite, 

encontram comida quente e rostos amigos, 

pensem bem se isto é um homem, 

que trabalha no meio do barro, 

que não conhece paz, 

que luta por um pedaço de pão, 

que morre por um sim ou por um não. 

Pensem bem se isto é uma mulher, 

sem cabelos e sem nome, 

sem mais força para lembrar, 

vazios os olhos, frio o ventre, 

como um sapo no inverno. 

Pensem que isto aconteceu: 

eu lhes mando estas palavras. 

Gravem-nas em seus corações, 

estando em casa, andando na rua, 

ao deitar, ao levantar, 

repitam-na a seus filhos. 

Ou, senão, desmorone-se a sua casa, 

a doença os torne inválidos, 

os seus filhos virem o rosto para não vê-los. 

LEVI, Primo. É isto um homem? Rio de Janeiro: Ed. Rocco. 

 

Esse poema é um testemunho do Holocausto, que se transformou num ícone dos direitos humanos por 

defender a 

a) culpa do Estado nos traumas coletivos.   

b) liberdade de expressão dos intelectuais.   

c) importância da preservação da memória.   

d) necessidade do esquecimento das ditaduras.   

e) responsabilidade da sociedade civil no nazismo.   

  



 
 

 

 

10 

História 
 

8.  

 
 

Com sua entrada no universo dos gibis, o Capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo 

militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira 

americana no peito aplicando um sopapo no Fürer só poderia ganhar destaque, e o sucesso não 

demoraria muito a chegar. 

COSTA, C. Capitão América, o primeiro vingador: crítica. Disponível em: www.revistastart.com.br. 

Acesso em: 27 jan. 2012 (adaptado). 

 

A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação 

com a participação dos Estados Unidos na luta contra 

a) a Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial. 

b) os regimes totalitários, na Segunda Guerra Mundial. 

c) o poder soviético, durante a Guerra Fria. 

d) o movimento comunista, na Guerra do Vietnã. 

e) o terrorismo internacional, após 11 de setembro de 2001. 
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9. As grandes guerras mundiais provocaram dificuldades nas relações internacionais, gerando 

ressentimentos e disputas diplomáticas. Os Estados Unidos procuraram fazer valer sua influência no 

mundo e confirmar suas conquistas políticas. Na Conferência de Potsdam, as divergências eram 

evidentes entre os aliados. 

Nessa perspectiva, as relações entre as nações 

a) permaneceram tensas, destacando-se o enfraquecimento do poder da Inglaterra e as perdas 

europeias provenientes da 2ª guerra mundial. 

b) tiveram um momento de paz, com acordos que fortaleceram a economia mundial e a democracia 

nos países do Ocidente. 

c) ajudaram a debilitar o poder político da União Soviética, liderada por Stálin e o Partido Comunista, 

com um socialismo totalitário. 

d) facilitaram o soerguimento imediato da Alemanha com o auxílio de empréstimos norte-

americanos e a vitória da democracia parlamentar. 

e) modificaram-se, trazendo o fim dos governos totalitários com suas ideias imperialistas e sua 

violência política contra seus opositores. 

 

 

10.  Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas oh! não se esqueçam 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 

Sem cor, sem perfume 

Sem rosa, sem nada 

(Rosa de Hiroshima — Gerson Conrad e Vinícius de Moraes) 

 

O texto se relaciona com: 

a) a questão dos vazamentos de resíduos nucleares na usina de Chernobyl. 

b) a poluição causada, nos oceanos e na atmosfera, por resíduos tóxicos. 

c) a bomba lançada, pelos tripulantes do avião Enola Gay, na cidade de Hiroshima. 

d) a Conferência Mundial da Organização das Nações Unidas Rio + 10. 

e) o projeto de pesquisa, desenvolvido por cientistas japoneses, sobre o genoma humano. 
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Gabarito 

 

1. A  

Essas questões vão contribuir para uma crise dos princípios liberais, com a ascensão da governos 

autoritários, contribuindo para a eclosão do Segundo Conflito Mundial. 

 

2. A 

A frase contida abaixo do cartaz e alguns elementos gráficos (como a estrela da Davi) evidenciam a 

perseguição aos judeus, ou seja, o antissemitismo. 

 

3. D  

Um dos mais ardilosos acordos foi firmado entre Hitler e o então líder da URSS, Josef Stalin, esse acordo 

ficou conhecido como Pacto germano-soviético. Tal pacto, assinado no dia 23 de agosto de 1939 tinha 

como objetivo a não agressão entre os dois países caso a Alemanha declarasse guerra à Inglaterra, à 

França e/ou a qualquer país das democracias europeias da época, ou seja, a URSS não entraria no conflito 

caso ele ocorresse. Entretanto, como é sabido, em 1941, em um momento em que a guerra passava a 

assumir contornos globais, extravasando as fronteiras da Europa, o referido pacto foi rompido. 

 

4. C 

A entrada dos Estados Unidos na guerra foi uma reação aos ataques japoneses a base de Pearl Harbor. 

 

5. A 

Essas ações eram justificadas pelas teorias de superioridade da raça ariana e pelo antissemitismo. 

 

6. D 

A tática de terra arrasada foi uma estratégia utilizada pela Rússia em conflitos contra potências europeias 

como a França de Napoleão e a Alemanha Nazista. Consiste basicamente na retirada civil e militar do 

território em conflito, destruindo tudo o que existe para que a tropa inimiga que adentra o território 

encontre um ambiente hostil. 

 

7. C 

A preservação da memória das vítimas do holocausto é, hoje, vista como fundamental nos trabalhos 

históricos sobre o período. Compreender e rememorar o período é uma forma de dimensionar a gravidade 

das arbitrariedades cometidas e nunca mais repeti-las. 

 

8. B 

Os elementos do cartaz nos permitem fazer uma analogia da luta norte americana na Segunda Guerra 

Mundial, contra as forças nazifascistas do Eixo. 

 

9. A 

A Conferência de Potsdam estabeleceu as diretrizes básicas para a administração da Alemanha logo 

depois do fim do conflito. Além da histórica decisão de dividir a Alemanha em quatro zonas de ocupação, 

foi criado um conselho de ministros das Relações Exteriores, com sede em Londres e a participação de 

representantes do Reino Unido, União Soviética, China, França e Estados Unidos. A União Soviética 

começa a se distanciar dos aliados ocidentais, liderados pelos Estados Unidos. É o prenúncio da Guerra 

Fria.   
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10. C 

O poema faz referência a bomba da Hiroshima. Em tom de protesto, denuncia a ação norte americana 

que matou milhares de civis durante a Segunda Guerra mundial. 
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O Período Entre Guerras - A Crise e 1929 e a Ascensão do Nazi-

fascismo 

 

Resumo 

 

O fim da Primeira Guerra Mundial (1914-18) permitiu a ascensão dos Estados Unidos como uma grande 

potência econômica.  Durante os anos de 1920, os Estados Unidos passaram por um período de euforia: 

cresciam as exportações para a Europa, ainda devastada pela guerra, bem como os empréstimos concedidos 

para esta pudessem realizar sua reconstrução. 

Esse momento de prosperidade econômica gerou o “American Way of Life” (estilo de vida americano), onde 

o consumo era amplamente estimulado e considerado um caminho para atingir a felicidade.  

 

A crise de 1929 

Esse período de euforia vai ser interrompido pela crise de 1929, causada pela “quebra” da bolsa de valores de 

Nova Iorque. Nesse contexto, milhares de investidores perderam, da noite para o dia, grandes somas de 

dinheiro. A quebra na bolsa gerou, além disso, grande inflação e queda nas taxas de venda de produtos. A 

diminuição das vendas de produtos industrializados, por sua vez, levou ao fechamento de inúmeras fábricas 

e lojas, levando ao desemprego milhares de trabalhadores. 

Para entendermos as causas da crise, é importante que nos voltemos para as políticas econômicos norte 

americanas anteriores à crise. A reconstrução do parque industrial europeu ao longo dos anos 1920 levou a 

diminuição das importações dos produtos norte-americanos por parte da Europa. Ignorando este cenário, a 

produção estadunidense permaneceu em plena expansão. 

No âmbito do mercado interno também houve a diminuição do consumo, uma vez que a população não tinha 

condições financeiras de consumir na mesma proporção em que crescia a produção industrial. Deste modo, 

a crise que inicialmente era produtiva atingiu o mercado de ações em 1929. 

 

 O New Deal 

Para solucionar a crise, o New Deal foi assinado. Considerado um conjunto de medidas econômicas e sociais 

tomadas pelo governo Roosevelt. O acordo teve como princípio básico a intervenção do Estado na economia, 

ou seja, o Estados Unidos deixava de lado o liberalismo econômico que vigorou ao longo dos anos de 1920. 

 

Medidas: 

• Investimento estatais em obras públicas, impulsionando a geração de empregos. 

• Reforma do sistema financeiro, para diminuir fraudes. 

• Subsídios e empréstimos para estimular a produção agrícola. 

• Criação de medidas voltadas para o social.  
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Resultados: 

O New Deal apresentou resultados positivos já no começo da década de 1940. O mercado acionário voltou a 

funcionar plenamente, o desemprego diminuiu, a renda dos trabalhadores aumentou e as indústrias 

retomaram a produção, aumentando suas exportações e vendas no mercado interno. 

 

Nazi-fascismos e o caminho da Segunda Guerra Mundial 

O nazismo e o fascismo surgiram a partir da criação de partidos ultranacionalistas, pregando um Estado forte, 

totalitário, com o principal objetivo de solucionar crises geradas diante da desorganização, destruição e 

incertezas surgidas no pós-Primeira Guerra Mundial. Os dois modelos se utilizaram do sentimento 

revanchista da Primeira Guerra Mundial para criar um clima ostensivo em seu território e se capitalizaram 

desse clima para conseguir chegar ao poder, governando de forma autoritária. No caso do Nazismo Alemão, 

o revanchismo surgido após as imposições do Tratado de Versalhes também pode ser considerado um dos 

motivos para o fortalecimento deste regime na Alemanha.  

 

Fascismo 

O nome Fascismo designa um governo autoritário e extremamente nacionalista.  Considerado de extrema-

direita, o fascismo teve seu início na Itália e era extremamente hostil a qualquer tipo de governo de esquerda, 

especialmente o socialismo soviético. O nacionalismo exacerbado, o militarismo e a liderança carismática 

eram três de suas mais marcantes características. Mussolini, líder fascista italiano, era vinculado ao chamado 

Partido Nacional Fascista. Em 1922, na marcha sobre Roma, Mussolini foi nomeado primeiro ministro italiano, 

com o apoio de diversos setores da sociedade da época. Dois anos depois, em 1924, se utilizou de manobras 

políticas para tornar-se o único no poder na Itália, instaurando uma espécie de ditadura consentida.  

 

Nazismo 

O Nazismo é considerado uma vertente do fascismo. Hitler: nascido na Áustria,  participou da Primeira Guerra 

Mundial e foi reconhecido militarmente por sua bravura. Após o fim da guerra se filiou ao Partido dos 

Trabalhadores Alemães, que viria a se tornar o Partido Nacional Socialista Alemão (ou Partido Nazista, como 

ficou conhecido). Em 1921 tornou-se líder do partido e posteriormente foi nomeado chanceler, se utilizando 

do partido para eliminar toda e qualquer oposição a ele. Em 1934, considerado como Führer do Terceiro Reich, 

estava no controle de toda a Alemanha nazista, mantendo a posição de líder do Partido Nacional Socialista.   O 

nazismo tinha como particularidade as teorias antissemitas. Hitler defendia a superioridade da raça ariana e 

realizou uma alarmante perseguição aos judeus.  
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Principais características do nazi-fascismo: 

• Nacionalismo: valorização exacerbada da cultura, símbolos (bandeiras, hinos, heróis nacionais) e 

valores da nação. 

• Totalitarismo: concentração de poderes nas mãos do líder da nação. No sistema totalitário as 

pessoas devem seguir tudo que é determinado pelo governo. Os opositores são presos e, em muito 

casos, executados. 

• Militarismo: investimentos pesados no desenvolvimento e produção de armas. Além de proteção, os 

nazifascistas defendiam o uso deste poderio militar para fins de expansão territorial. 

• Anticomunismo: os comunistas foram culpados pelos nazifascistas como sendo os grandes 

responsáveis pelos problemas sociais e econômicos existentes. Muitos comunistas foram 

perseguidos, presos e executados pelos nazifascistas da Alemanha e Itália. 

• Antiliberalismo: ao invés da liberdade econômica, defendiam o controle econômico por parte do 

governo. O governo deveria controlar a economia, visando o desenvolvimento da nação. 
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Exercícios 

 

1. A solução americana para a crise de 1929 caracteriza-se como: 

a) o processo de busca de alternativas socialistas para a crise do capitalismo com a mudança de 
regime político. 

b) o resultado das pressões comunistas sobre o governo americano, que acaba assumindo, como 
política, a eliminação dos interesses privados na economia. 

c) o resultado da insatisfação da sociedade americana com relação aos princípios liberais 
assumidos pelos partidos de esquerda que se vinculavam ao governo. 

d) a introdução, na cultura americana, de valores europeus através da incorporação de tecnologia à 
economia americana e de alternativas de seguridade total. 

e) uma saída nacional que acentua o papel dirigente do Estado em determinados setores 
econômicos, conhecida como "New Deal". 

 

 

2. O colapso deflagrado no mundo pela crise financeira dos anos 20 teve como principal ato o craque da 

Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 1929. Como consequência dessa crise, podemos 

destacar: 

a) os preços e salários subiram, aumentando a oferta de empregos na área industrial europeia. 

b) a Europa recuperou sua prosperidade com altos investimentos dos fundos particulares norte-
americanos. 

c) o Brasil manteve-se fora da crise com contínuos aumentos das exportações do café. 

d) quase todo o mundo todo foi afetado drasticamente, quando a Inglaterra abandonou o padrão-
ouro, permitindo a desvalorização da libra. 

e) nos primeiros anos da década de 30, a indústria alemã duplicou a sua produção, acarretando o 
crescimento do comércio mundial. 

 

 

3. Entre os fatores que ocasionaram a crise de 1929 nos EUA destaca(m)-se: 

a) o protecionismo rígido, a escassez de crédito bancário e a superprodução. 

b) a saturação do mercado, a crise na agricultura e o crash da bolsa de Nova York. 

c) a superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida do crédito bancário. 

d) a adoção de programas de construção de obras financiadas pelo Estado para minorar o 
desemprego. 

e) a excessiva oferta de terras e o protecionismo rígido. 
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4. "A crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico de Pittsburg, o plantador de café brasileiro, o 

artesão de Paris e o banqueiro de Londres, todos foram atingidos". 
 Paul Raynaud - LA FRANCE A SAUVÉ L'EUROPE, T. I. Flamarion. 

O autor se refere à crise mundial de 1929, iniciada nos Estados Unidos, da qual resultou: 

a) o abalo do liberalismo econômico e a tendência para a prática da intervenção do Estado na 

economia. 

b) o aumento do número das sociedades acionárias e da especulação financeira. 

c) a expansão do sistema de crédito e do financiamento ao consumidor. 

d) a imediata valorização dos preços da produção industrial e fim da acumulação de estoques. 

e) o crescimento acelerado das atividades de empresas industriais e comerciais, e o pleno emprego. 

 

 

5. O período entre as duas guerras mundiais (1919-1939) foi marcado por: 

a) crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e polarização ideológica entre fascismo e 
comunismo. 

b) sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia e coexistência fraterna entre fascismo e 
comunismo. 

c) estagnação das economias socialista e capitalista e aliança entre os E.U.A. e a U.R.S.S. para deter 
o avanço fascista na Europa. 

d) prosperidade das economias capitalista e socialista e aparecimento da guerra fria entre os E.U.A 
e a U.R.S.S. 

e) coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético e surgimento do capitalismo 
monopolista. 

 

 

6. No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise econômica, conhecida como a Grande 

Depressão, começou nos EUA e atingiu todos os países capitalistas. J. K. Galbraith, economista norte-

americano, afirma que “à medida que o tempo passava tornava-se evidente que aquela prosperidade 

não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição.”  
(Dias de boom e de desastre in J.M. Roberts (org), História do Século XX.). 

A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características: 

a) o aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de 
investimentos em tecnologia. 

b) a destruição dos grandes estoques de mercadorias, o aumento dos preços agrícolas e o aumento 
dos salários. 

c) a cultura de massa com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos EUA e o aumento 
do número de empregos. 

d) a crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda da renda 
dos trabalhadores. 

e) o aumento do mercado externo, o mito do American way of life e a intervenção do Estado na 
economia. 
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7. As Brigadas Internacionais foram unidades de combatentes formadas por voluntários de 53 

nacionalidades dispostos a lutar em defesa da República espanhola. Estima-se que cerca de 60 mil 

cidadãos de várias partes do mundo – incluindo 40 brasileiros – tenham se incorporado a essas 

unidades. Apesar de coordenadas pelos comunistas, as Brigadas contaram com membros socialistas, 

liberais e de outras correntes político-ideológicas.  
                  SOUZA, I. I. A Guerra Civil Europeia. História Viva, n. 70, 2009 (fragmento).  

A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas em curso na Europa na década de 1930. A                

perspectiva política comum que promoveu a mobilização descrita foi o(a):  

a) crítica ao stalinismo.  

b) combate ao fascismo.  

c) rejeição ao federalismo.  

d) apoio ao corporativismo.  

e) adesão ao anarquismo. 

 

 

8. A depressão econômica gerada pela Crise de 1929 teve no presidente americano Franklin Roosevelt 

(1933– 1945) um de seus vencedores. New Deal foi o nome dado à série de projetos federais 

implantados nos Estados Unidos para recuperar o país, a partir da intensificação da prática da 

intervenção e do planejamento estatal da economia. Juntamente com outros programas de ajuda 

social, o New Deal ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 1933. Esses projetos federais 

geraram milhões de empregos para os necessitados, embora parte da força de trabalho norte-

americana continuasse desempregada em 1940. A entrada do país na Segunda Guerra Mundial, no 

entanto, provocou a queda das taxas de desemprego, e fez crescer radicalmente a produção industrial. 

No final da guerra, o desemprego tinha sido drasticamente reduzido. 
 EDSFORD, R. America’s response to the great depression. Blackwell Publishers, 2000 (tradução adaptada)  

 

A partir do texto, conclui-se que:  

a) o fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência do Estado, em ampla escala, na 
economia.  

b) a crise de 1929 foi solucionada por Roosevelt, que criou medidas econômicas para diminuir a 
produção e o consumo.  

c) os programas de ajuda social implantados na administração de Roosevelt foram ineficazes no 
combate à crise econômica.  

d) o desenvolvimento da indústria bélica incentivou o intervencionismo de Roosevelt e gerou uma 
corrida armamentista.  

e) a intervenção de Roosevelt coincidiu com o início da Segunda Guerra Mundial e foi bem-sucedida, 
apoiando-se em suas necessidades. 
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9. “O que distingue a variedade fascista de intervencionismo é a sua recorrência à ideia de estabilidade 

para justificar a ampliação do poder do estado. Sob o fascismo, grandes empresários e poderosos 

sindicatos se aliam entusiasticamente ao estado para obter estabilidade contra as flutuações 

econômicas, isto é, as expansões e contrações de determinados setores do mercado em decorrência 

das constantes alterações de demanda por parte dos consumidores. A crença é a de que o poder estatal 

pode suplantar a soberania do consumidor e substituí-la pela soberania dos produtores e sindicalistas, 

mantendo ao mesmo tempo a maior produtividade gerada pela divisão do trabalho.”  
Rockwell, Lew. O que realmente é o fascismo. IMB. 

Partindo da opinião de Rockwell, o modelo econômico típico do fascismo pode ser encarado como 

contrário: 

a) ao corporativismo empresarial; 

b) às relações escusas entre Estado, grandes empresas e sindicatos. 

c) ao intervencionismo exacerbado do Estado no mercado. 

d) à submissão dos consumidores à vontade de cartéis econômicos. 

e) à livre iniciativa e ao livre mercado. 

 

 

10. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da 

juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens 

deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais 

movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo, na 

Alemanha, e do fascismo, na Itália, Espanha e Portugal.  

 

A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se  

a) pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime.  

b) pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos.  

c) pela promoção de um modo de vida saudável, que mostrava os jovens como exemplos a seguir.  

d) pelo diálogo, ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças 
conservadoras.  

e) pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários. 
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Gabarito 

 

1. E 

Com o New Deal o Estado norte americano passa a intervir em determinados setores da economia para 

solucionar a crise. 

 

2. B 

A depressão americana de 1929 afetou todo o mundo, haja vista que o mercado internacional nessa 

época já era plenamente integrado em virtude da junção entre capital financeiro e capital industrial. A 

Inglaterra era o principal país que usava padrão-ouro de reservas monetárias nessa época. Sua moeda, a 

libra, era identificada com o preço do ouro no mercado. Com o abandono do padrão-ouro, as referências 

monetárias internacionais passaram a ficar em um nível artificial, tornando a crise global. 

 

3. C 

A falta de mecanismos que regulamentavam a economia dos Estados Unidos acabou fazendo com que 

os vários setores da economia caminhassem de forma frenética, esperando que as forças produtivas do 

país experimentassem um inabalável quadro de crescimento e expansão. Com o passar do tempo, o 

impacto sofrido pelas próprias limitações da economia viriam a determinar o desenvolvimento da crise. 

 

4. A 

Com a crise do liberalismo em 1929, novas medidas econômicas precisavam ser tomadas, dentre elas, 

uma maior intervenção do Estado na economia. 

 

5. A 

A crise do capitalismo liberal impulsionou a ascensão de regimes autoritários, como o nazismo e o 

fascismo, bem como de alternativas ao capitalismo, como o socialismo na União Soviética. 

 

6. D 

A crise de superprodução das indústrias, aliada à expansão de crédito exponencial e à especulação 

financeira, acabou por produzir efeitos colaterais desastrosos na economia americana, como a falência 

de várias empresas e o desemprego em massa. 

 

7. B 

Durante a Guerra Civil Espanhola, militantes de diversas correntes políticas se uniram para enfrentar o 

mal do fascismo que crescia no país. 

 

8. A 

Com a crise do modelo liberal, em 1929, a filosofia econômica do livre mercado precisava ser superada, 

neste momento, por um protecionismo econômico e maior intervenção estatal.  
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9. E 

Segundo Rockwell, o fascismo, do ponto de vista econômico, é uma das variantes do intervencionismo 

do Estado nas diretrizes econômicas. Percebe-se que o autor parte da interpretação liberal clássica para 

fundamentar sua análise. Dessa forma, a união entre grandes corporações, cooptação de sindicatos e o 

poder autoritário do Estado, que caracterizou o fascismo, são nocivos à livre iniciativa do indivíduo e à 

própria condição para que haja essa livre iniciativa, isto é, o mercado livre. 

 

10. A  

      Os jovens fascistas promoviam conflitos nas ruas e perseguiam opositores através de milícias formadas. 
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Modernismo 2ª fase: prosa 

 

Resumo 

 

A prosa modernista da 2ª fase 

Após a consolidação da 1ª fase modernista, também conhecida como “fase heroica”, que propunha 

uma revisão do passado nacional a partir de uma visão crítica, a chegada da década de 1930 e os 

acontecimentos que marcaram essa época contribuíram para uma literatura voltada às diversidades 

regionais, sociais e culturais da realidade brasileira. Em especial, a prosa abordava temas como a 

subsistência humana, a miséria, o isolamento político e as relações de trabalho. 

 

Contexto histórico 

O contexto histórico do período afeta diretamente a produção literária, uma vez que tivemos vários 

eventos significativos nesse período e de posição ideológica em todo o mundo. 

• Crise de 1929 em Nova Iorque; 

•  Revolução de 1930; 

• A crise do Café no Brasil; 

• A criação do Estado Novo (1930); 

• Intentona Comunista (1935); 

• Ascenção do Nazifascimo; 

• Ideologia Socialista; 

• Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). 

  

A partir desses acontecimentos, é possível perceber o porquê de as obras possuírem um claro 

engajamento sociopolítico e inserirem, em sua narrativa, uma denúncia social.   

  

Características da prosa modernista (2ª fase)  

Com o olhar mais crítico da segunda fase modernista, a realidade brasileira passa a ser abordada a 

partir de um novo olhar, com intenções claras de denúncia social e engajamento político por parte dos 

autores. Como já vimos desde o pré-modernismo, a literatura brasileira começa a destacar aspectos de 

várias regiões do Brasil, valorizando o regionalismo e a identidade brasileira. Na segunda fase do 

Modernismo, a abordagem de uma ficção sobre o sertão nordestino contribuiu para denunciar a condição 

do homem, relatar a questão da imigração e as dificuldades enfrentadas pela fome, miséria e pobreza. 
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Além disso, percebemos que as obras também destacam aspectos como o cangaço, o fanatismo 

religioso, a disputa entre terras, o coronelismo e a crise dos engenhos. É válido ressaltar que a região do 

Nordeste não foi a única a ser abordada na ficção literária, o Sul do país também se destacou nos romances. 

Desse modo, percebemos a presença de relatos do cotidiano da vida urbana na região sul, a questão de 

valores sociais e morais, uma abordagem mais abrangente sobre a formação do Rio Grande do Sul e as 

questões políticas da região. O autor gaúcho, Dionélio Machado, aprofundou suas obras com a presença de 

um romance urbano e também, psicológico. 

Outro ponto importante é a questão de uma linguagem coloquial, que se aproxima das variedades 

linguísticas de cada local. Entre os grandes autores desse momento, podemos citar: Graciliano Ramos, 

Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Dionélio Machado, Érico Veríssimo e Jorge Amado.  

Leia um trecho da obra "Vidas Secas", de Graciliano Ramos, e observe como o próprio personagem 

tem consciência de sua condição e da maneira como vive: 

“Fabiano ia satisfeito. Sim senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, 

comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a 

mulher e os filhos tinham-se habituado a camarinha escura, pareciam ratos - e a lembrança dos sofrimentos 

passados esmorecera. 

Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas. Tirou do aio um 

pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho, acendeu-o ao binga, pôs-se a fumar regalado. 

— Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. 

Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, 

pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, 

queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de 

animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. 

Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-

a, murmurando: 

— Você é um bicho, Fabiano. 

Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela 

situação medonha - e ali estava, forte, até gordo, fumando o seu cigarro de palha. 

— Um bicho, Fabiano. 

Era. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto, passara uns dias mastigando raiz de imbu e 

sementes de mucunã. Viera a trovoada. E, com ela, o fazendeiro, que o expulsara. Fabiano fizera-se 

desentendido e oferecera os seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que 

tinha era ficar. E o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro.” 
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Textos de Apoio 

Texto 1 

Era o êxodo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos – esqueletos redivivos, com o aspecto 

terroso e o fedor das covas podres. 

Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de 

quem leva as pernas, em vez de ser levado por elas. 

Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não 

sabiam aonde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no 

arrastão dos maus fados. 

Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomandismo. 

Adelgaçados na magreira cômica, cresciam, como se o vento os levantasse. E os braços afinados desciam-

lhes aos joelhos, de mãos abanando. 

Vinham escoteiros. Menos os hidrópicos – de ascite consecutiva à alimentação tóxica – com os fardos das 

barrigas alarmantes. 

Não tinha sexo, nem idade, nem condição nenhuma. 

Eram os retirantes. Nada mais. 

Meninotas, com as pregas da súbita velhice, careteavam, torcendo as carinhas decrépitas de ex-voto. Os 

vaqueiros másculos, como titãs alquebrados, em petição de miséria. Pequenos fazendeiros, no arremesso 

igualitário, baralhavam-se nesse anônimo aniquilamento. 

Mais mortos do que vivos. Vimos, vivíssimos só no olhar. Pupilas do sol da seca. Uns olhos espasmódicos 

de pânico, como se estivessem assombrados de si próprios. Agônica concentração de vitalidade faiscante. 

Fariscavam o cheiro enjoativo do melado que lhes exarcebava os estômagos jejuns. E, em vez de comerem, 

eram comidos pela própria fome numa autofagia erosiva. 

(ALMEIDA, José Américo. A Bagaceira.) 

  

Texto 2 

 — Um dia um homem faz besteira e se desgraça. 

Pois não estavam vendo que ele é de carne e osso? Tinha obrigação de trabalhar para os outros, 

naturalmente, conhecia o seu lugar. Bem. Nascera com esse destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? 

Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para 

amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era sina. O pai vivera assim, o 

avô também. E para trás não existia família. Cortar mandacaru, ensebar látegos – aquilo estava no sangue. 

Conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um 

desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam 

uma parte do osso? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias. 

 (RAMOS, Graciliano. Vidas Secas, 1984, p.96) 

 

Texto 3 
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– Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta.  

Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, 

pensando bem, ele não era um homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. 

Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-

a, murmurando:  

–Você é um bicho, Fabiano.  

(RAMOS, Graciliano. Vidas Secas.) 

 

Texto 4 

Eles tinham saído na véspera, de manhã, da Canoa. 

Eram duas horas da tarde. 

Cordulina, que vinha quase cambaleando, sentou-se numa pedra e falou, numa voz quebrada e penosa: - 

Chico, eu não posso mais... Acho até que vou morrer. Dá-me aquela zoeira na cabeça! 

Chico Bento olhou dolorosamente a mulher. o cabelo, em falripas sujas, como que gasto, acabado, caia, por 

cima do rosto, envesgando os olhos, roçando na boca. A pele, empretecida como uma casca, pregueava nos 

braços e nos peitos, que o casaco e a camisa rasgada descobriam. 

(...) 

No colo da mulher, o Duquinha, também só́ osso e pele, levava, com um gemido abafado, a mãozinha imunda, 

de dedos ressequidos, aos pobres olhos doentes. 

E com a outra tateava o peito da mãe, mas num movimento tão fraco e tão triste que era mais uma tentativa 

do que um gesto. 

Lentamente o vaqueiro voltou as costas; cabisbaixo, o Pedro o seguiu. E foram andando à toa, devagarinho, 

costeando a margem da caatinga. (...) 

De repente, um bé!, agudo e longo, estridulou na calma. 

E uma cabra ruiva, nambi, de focinho quase preto, estendeu a cabeça por entre a orla de galhos secos do 

caminho, aguçando os rudimentos de orelha, evidentemente procurando ouvir, naquela distensão de sen- 

tidos, uma longínqua resposta a seu apelo. 

Chico Bento, perto, olhava-a, com as mãos trêmulas, a garganta áspera, os olhos afogueados. 

O animal soltou novamente o seu clamor aflito. 

Cauteloso, o vaqueiro avançou um passo. 

E de súbito em três pancadas secas, rápidas, o seu cacete de jucá́ zuniu; a cabra entonteceu, amunhecou, e 

caiu em cheio por terra. 

Chico Bento tirou do cinto a faca, que de tão velha e tão gasta nunca achara quem lhe desse um tostão por 

ela. 

Abriu no animal um corte que foi de debaixo da boca até separar ao meio o úbere branco de tetas secas, 

escorridas. 
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Rapidamente iniciou a esfolação. A faca afiada corria entre a carne e o couro. Na pressa, arrancava aqui 

pedaços de lombo, afinava ali a pele, deixando-a quase transparente. 

Mas Chico Bento cortava, cortava sempre, com um movimento febril de mãos, enquanto Pedro, comovido e 

ansioso, ia segurando o couro descarnado. 

Afinal, toda a pele destacada estirou-se no chão. 

E o vaqueiro, batendo com o cacete no cabo da faca, abriu ao meio a criação morta. 

Mas Pedro, que fitava a estrada, o interrompeu: 

— Olha, pai! 

Um homem de mescla azul vinha para eles em grandes passadas. Agitava os braços em fúria, aos berros: 

— Cachorro! Ladrão! Matar minha cabrinha! Desgraçado! 

Chico Bento, tonto, desnorteado, deixou a faca cair e, ainda de cócoras, tartamudeava explicações confusas. 

O homem avançou, arrebatou-lhe a cabra e procurou enrolá-la no couro. 

Dentro da sua perturbação, Chico Bento compreendeu apenas que lhe tomavam aquela carne em que seus 

olhos famintos já ́se regalavam, da qual suas mãos febris já́ tinham sentido o calor confortante. 

E lhe veio agudamente à lembrança Cordulina exânime na pedra da estrada... o Duquinha tão morto que já ́

nem chorava... 

Caindo quase de joelhos, com os olhos vermelhos cheios de lágrimas que lhe corriam pela face áspera, 

suplicou, de mãos juntas: 

— Meu senhor, pelo amor de Deus! Me deixe um pedaço de carne, um taquinho ao menos, 

que dê um caldo para a mulher mais os meninos! Foi pra eles que eu matei! já́ caíram com a fome!... 

— Não dou nada! Ladrão! Sem-vergonha! Cabra sem-vergonha! 

A energia abatida do vaqueiro não se estimulou nem mesmo diante daquela palavra. 

Antes se abateu mais, e ele ficou na mesma atitude de súplica. 

E o homem disse afinal, num gesto brusco, arrancando as tripas da criação e atirando-as para o vaqueiro: 

— Tome! Só́ se for isto! A um diabo que faz uma desgraça como você fez, dar-se tripas é até demais!... 

A faca brilhava no chão, ainda ensanguentada, e atraiu os olhos de Chico Bento. 

Veio-lhe um ímpeto de brandi-la e ir disputar a presa, mas foi ímpeto confuso e rápido. Ao gesto de estender 

a mão, faltou-lhe o ânimo. 

O homem, sem se importar com o sangue, pusera no ombro o animal sumariamente envolvido no couro e 

marchava para a casa cujo telhado vermelhava, lá́ além. 

Pedro, sem perder tempo, apanhou o fato que ficara no chão e correu para a mãe. Chico Bento ainda esteve 

uns momentos na mesma postura, ajoelhado. 

E antes de se erguer, chupou os dedos sujos de sangue, que lhe deixaram na boca um gosto amargo de vida. 

 (QUEIROZ, Rachel de. O Quinze.) 
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Exercícios 

 

1. Leia o trecho a seguir: 
“E Fabiano depôs no chão parte da carga, olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se até ali 

na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreendera os meninos, que se 

adiantavam, aconselhara-os a poupar forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A 

viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara-a lentamente, adiara-a, tornara a 

prepará-la, e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver 

num cemitério? Nada o prendia àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era 

o que Fabiano dizia, pensando em coisas alheias: o chiqueiro e o curral, que precisavam conserto, o 

cavalo de fábrica, bom companheiro, a égua alazã, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da 

cozinha, a cama de varas. E os pés dele esmoreciam, as alpercatas calavam-se na escuridão. Seria 

necessário largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos."  
 (Vidas secas, Graciliano Ramos) 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) O trecho mostra as conquistas recentes de Fabiano e a desilusão dele ao perceber que todo seu 

esforço foi em vão. 

b) Podemos perceber um momento “congelado” da narrativa, ou seja, uma suspensão temporária, 

permitindo que o foco narrativo se volte à dimensão psicológica de Fabiano. 

c) No momento em que o narrador menciona “coisas alheias”, está reforçando a crítica presente em 

toda obra, na qual a marginalização social acontece pela exclusão econômica. 

d) Fabiano resiste em abandonar a fazenda, pois sua incapacidade de articular logicamente é 

limitada, e o pensamento é incapaz de perceber a inevitável chegada da seca. 

e) As referências a “enterro” e “cemitério” radicalizam a caracterização das “vidas secas” do sertão 

nordestino, uma vez que limitam as perspectivas do sertanejo pobre à luta contra a morte. 
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2. “A velha Totonha de quando em vez batia no engenho. E era um acontecimento para a meninada… Que 

talento ela possuía para contar as suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de todos 

os personagens, sem nenhum dente na boca, e com uma voz que dava todos os tons às palavras! 

Havia sempre rei e rainha, nos seus contos, e forca e adivinhações. E muito da vida, com as suas 

maldades e as suas grandezas, a gente encontrava naqueles heróis e naqueles intrigantes, que eram 

sempre castigados com mortes horríveis! O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que 

ela punha nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino era como se estivesse falando dum 

engenho fabuloso. Os rios e florestas por onde andavam os seus personagens se pareciam muito com 

a Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba-Azul era um senhor de engenho de Pernambuco.” 
(José Lins do Rego. Menino de Engenho. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980, p. 49-51 (com adaptações). 

  

Na construção da personagem “velha Totonha”, é possível identificar traços que revelam marcas do 

processo de colonização e de civilização do país. Considerando o texto acima, infere-se que a velha 

Totonha: 

a) tira o seu sustento da produção da literatura, apesar de suas condições de vida e de trabalho, que 

denotam que ela enfrenta situação econômica muito adversa. 

b) compõe, em suas histórias, narrativas épicas e realistas da história do país colonizado, livres da 

influência de temas e modelos não representativos da realidade nacional. 

c) retrata, na constituição do espaço dos contos, a civilização urbana europeia em concomitância 

com a representação literária de engenhos, rios e florestas do Brasil. 

d) aproxima-se, ao incluir elementos fabulosos nos contos, do próprio romancista, o qual pretende 

retratar a realidade brasileira de forma tão grandiosa quanto a europeia. 

e) imprime marcas da realidade local a suas narrativas, que têm como modelo e origem as fontes 

da literatura e da cultura europeia universalizada. 

  

 

3. O romance regionalista, produzido durante a segunda fase do Modernismo no Brasil: 

a) trouxe uma literatura que, na esteira de configurar uma estética nacional, buscou referências nas 

culturas locais, a exemplo do que fez José de Alencar em O sertanejo e O gaúcho. 

b) evidencia a intenção de fazer uma crítica à situação dos trabalhadores nas cidades, desde a 

exploração dos operários nos grandes centros urbanos, como em O quinze, de Raquel de Queirós, 

até o êxodo rural na região sul, como em Porteira Fechada, de Cyro Martins. 

c) trouxe à tona a situação da região nordeste, tematizando a passagem da economia colonial para 

a capitalista, como o ciclo de narrativas de José Lins do Rego. 

d) mostra um nacionalismo ufanista, que engrandece tudo aquilo que é peculiar à esfera nacional: 

o clima, a flora, a fauna e os costumes das diversas regiões brasileiras, a exemplo da obra de 

Jorge Amado. 

e) apresenta uma tendência às histórias intimistas, mostrando o indivíduo em conflito com seu 

espaço, como nas narrativas de Clarice Lispector. 

  

 

 

4. Leia o trecho abaixo: 
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“[Sem-Pernas] queria alegria, uma mão que o acarinhasse, alguém que com muito amor o fizesse 

esquecer o defeito físico e os muitos anos (talvez tivessem sido apenas meses ou semanas, mas para 

ele seriam sempre longos anos) que vivera sozinho nas ruas da cidade, hostilizado pelos homens que 

passavam, empurrado pelos guardas, surrado pelos moleques maiores. Nunca tivera família. Vivera 

na casa de um padeiro a quem chamava “meu padrinho” e que o surrava. Fugiu logo que pôde 

compreender que a fuga o libertaria. Sofreu fome, um dia levaram-no preso. Ele quer um carinho, u’a 

mão que passe sobre os seus olhos e faça com que ele possa se esquecer daquela noite na cadeia, 

quando os soldados bêbados o fizeram correr com sua perna coxa em volta de uma saleta. Em cada 

canto estava um com uma borracha comprida. As marcas que ficaram nas suas costas 

desapareceram. Mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela hora. Corria na saleta como um 

animal perseguido por outros mais fortes. A perna coxa se recusava a ajudá-lo. E a borracha zunia 

nas suas costas quando o cansaço o fazia parar. A princípio chorou muito, depois, não sabe como, as 

lágrimas secaram. Certa hora não resistiu mais, abateu-se no chão. Sangrava. Ainda hoje ouve como 

os soldados riam e como riu aquele homem de colete cinzento que fumava um charuto. “ 
(Jorge Amado. Capitães da areia.) 

Considere as afirmações seguintes. 

I. O fragmento do romance, ambientado na cidade de Salvador das primeiras décadas do século 

passado, aborda a vida de uma criança em situação de absoluta exclusão social e violência, o 

que destoa do projeto literário e ideológico dos escritores brasileiros que compõem a “Geração 

de 30”. 

II. Valendo-se das conquistas do Modernismo, o romance apresenta linguagem fluente e acessível 

ao grande público, utilizando-se de um português coloquial, simples, próximo a um modo natural 

de falar, com o largo emprego da frase curta e econômica. 

III. Sem-Pernas é uma personagem que, embora encarne um tipo social claramente delimitado, o do 

menino “pobre, abandonado, aleijado e discriminado”, adquire alguma profundidade psicológica, 

à medida que seu passado e suas experiências dolorosas vêm à tona. 

 

Conforme o texto, está correto o que se afirma apenas em: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Texto I 
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“Logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes 

proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que 

aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os nove aos 

dezesseis anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, 

indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os 

lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos as canções que 

vinham das embarcações... 
(AMADO, J. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 (fragmento).) 

  

Texto II 

“À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho ingazeiro – ali 

os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados, provê as suas necessidades de 

cachaça e pirão. No trivial contentavam-se com as sobras do mercado.” 
(TREVISAN, D. 35 noites de paixão: contos escolhidos. Rio de Janeiro: BestBolso, 2009 (fragmento).) 

  

Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária 

recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos: 

a) a linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados. 

b) a ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens. 

c) o detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social. 

d) o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. 

e) a crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta. 
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6. “No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas 

independentes dentro da mesma língua: uma do Norte e outra do Sul, regiões segundo ele muito 

diferentes por formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos etc. Por isso, 

deu aos romances regionais que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em nossos dias, um 

escritor gaúcho, Viana Moog, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, 

literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais.” 
(CANDIDO, A. A nova narrativa. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 2003.) 

 

Com relação à valorização, no romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de 

determinadas regiões nacionais, sabe-se que: 

a) o romance do Sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em 

relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos 

culturais trazidos de fora pela imigração europeia. 

b) José de Alencar, representante, sobretudo, do romance urbano, retrata a temática da urbanização 

das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças. 

c) o romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo 

temário local, expressando a vida do homem em face da natureza agreste, e assume 

frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. 

d) a literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, põe em relevo a 

formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que 

caracterizam o nosso povo. 

e) Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas das 

décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano em 

confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo. 

  

 

7. Leia o fragmento abaixo transcrito da obra “Vidas Secas” e responda à questão a seguir: 
  

“Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não 

sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma 

linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé, não se aguentava 

bem. Pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes, utilizava nas relações 

com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos – exclamações, onomatopeias. Na 

verdade, falava pouco. Admira as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir 

algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. ” 
(Graciliano Ramos) 

No texto, a referência aos pés: 

a) Constitui um jogo de contrastes entre o mundo cultural e o mundo físico do personagem. 

b) Acentua a rudeza do personagem, em nível físico. 

c) Justifica-se como preparação para o fato de que o personagem não estava preparado para 

caminhada. 

d) Serve para demonstrar a capacidade de pensar do personagem. 
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Texto para as questões 8 e 9 

 

Texto I 

Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um 

novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe 

pisava o pé não. (…) Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? 

Sinhá Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o pai. Quando 

crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados 

por um soldado amarelo. 
(Graciliano Ramos. Vidas Secas. São Paulo: Martins, 23. ed., 1969, p. 75.) 

  

Texto II 

Para Graciliano, o roceiro pobre é um outro, enigmático, impermeável. Não há solução fácil para uma 

tentativa de incorporação dessa figura no campo da ficção. É lidando com o impasse, ao invés de 

fáceis soluções, que Graciliano vai criar Vidas Secas, elaborando uma linguagem, uma estrutura 

romanesca, uma constituição de narrador em que narrador e criaturas se tocam, mas não se 

identificam. Em grande medida, o debate acontece porque, para a intelectualidade brasileira naquele 

momento, o pobre, a despeito de aparecer idealizado em certos aspectos, ainda é visto como um ser 

humano de segunda categoria, simples demais, incapaz de ter pensamentos demasiadamente 

complexos. O que Vidas Secas faz é, com pretenso não envolvimento da voz que controla a narrativa, 

dar conta de uma riqueza humana de que essas pessoas seriam plenamente capazes. 
(Luís Bueno. Guimarães, Clarice e antes. In: Teresa. São Paulo: USP, n.° 2, 2001, p. 254.) 

  

 

8. A partir do trecho de Vidas Secas (texto I) e das informações do texto II, relativas às concepções 

artísticas do romance social de 1930, avalie as seguintes afirmativas. 

I. O pobre, antes tratado de forma exótica e folclórica pelo regionalismo pitoresco, transforma-se 

em protagonista privilegiado do romance social de 30. 

II. A incorporação do pobre e de outros marginalizados indica a tendência da ficção brasileira da 

década de 30 de tentar superar a grande distância entre o intelectual e as camadas populares. 

III. Graciliano Ramos e os demais autores da década de 30 conseguiram, com suas obras, modificar 

a posição social do sertanejo na realidade nacional. 

  

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III. 
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9. No texto II, verifica-se que o autor utiliza: 

a) linguagem predominantemente formal, para problematizar, na composição de Vidas Secas, a 

relação entre o escritor e o personagem popular. 

b) linguagem inovadora, visto que, sem abandonar a linguagem formal, dirige-se diretamente ao 

leitor. 

c) linguagem coloquial, para narrar coerentemente uma história que apresenta o roceiro pobre de 

forma pitoresca. 

d) linguagem formal com recursos retóricos próprios do texto literário em prosa, para analisar 

determinado momento da literatura brasileira. 

e) linguagem regionalista, para transmitir informações sobre literatura, valendo-se de coloquialismo, 

para facilitar o entendimento do texto. 

 

 

10. Observe as proposições sobre a segunda fase do modernismo e assinale a falsa: 

a) O romance produzido nas décadas de 30 e 40, período em que o país e o mundo viveram 

profundas crises, pôs-se a serviço da crítica de nossa realidade e teve na obra de Graciliano 

Ramos a principal expressão desse momento. 

b) Distantes do experimentalismo estético proposto pelos modernistas de 1922, os romancistas de 

30 julgavam irreversíveis muitas de suas conquistas, tais como o interesse por temas nacionais, 

a busca de uma linguagem mais brasileira e o interesse pela vida cotidiana. 

c) O romance de 30 seguiu diferentes caminhos, sendo o regionalismo o mais importante entre 

todos. Dentre seus principais nomes, estão Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz. 

d) A prosa na segunda geração do modernismo foi marcada pela preocupação com a descoberta e 

com a exploração de novas técnicas narrativas, além da exploração do universo social e 

psicológico da condição humana. Dentre os marcos, está Macunaíma, de Mário de Andrade. 
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1. D 

Fabiano hesita em abandonar a fazenda por não ter certeza de que isso significaria mudança, isto é, ele 

reflete acerca das condições de vidas presente e futura, o que invalida a alternativa “D”. 

 

2. E  

Essencial para o modernismo, a obra de José Lins do Rego aborda a situação econômica dos latifúndios 

e engenhos da zona açucareira da Paraíba e do Pernambuco. A partir dos contos criados pela velha 

Totonha, o autor aproxima suas histórias da realidade, fazendo associações, o que confirma a alternativa 

E. O trecho avaliado não faz nenhuma menção à intenção da personagem de obter lucros a partir de seus 

contos literários, o que torna a alternativa A incorreta. Além disso, as associações ao personagem Barba-

Azul refletem um senhor de engenho, mostrando as influências da colonização no país, e a contadora de 

histórias busca confluir uma perspectiva europeia junto a uma visão colonial do Brasil Colônia, tornando 

incorretas as alternativas B e C. Por fim, não há a intenção em retratar de forma grandiosa a realidade 

europeia, mas sim, internamente, promover uma denúncia social à realidade local, o que faz a alternativa 

D incorreta.  

 

3. C 

O regionalismo na literatura denunciou e retratou a situação crítica da região nordeste: a seca e a 

realidade do sertão.  

 

4. E 

A afirmativa I é inadequada, pois os escritores da década de 30, período literário em que predomina o 

neorrealismo, optam por narrativas em que a denúncia docial, documento de análise da realidade 

brasileira, busca a conscientização do leitor. As demais alternativas estão corretas.  

 

5. D 

Os textos retratam os espaços em que vivem personagens marginalizados. Esses locais são marcadores 

da exclusão social, seja no livro de Jorge Amado, com os meninos abandonados, seja dos bêbados, no 

fragmento de Dalton Trevisan. 

 

6. C 

O regionalismo surge na literatura em vários momentos, com diversas propostas estilísticas e temáticas. 

O romance nordestino é caracterizado pela exploração de regionalismos linguísticos e pelo retrato da 

luta do homem contra a realidade do sertão.  

 

7. B 

A alternativa “B” deve ser assinalada justamente para enfatizar a condição em que viviam submetidas 

as pessoas, principalmente as nordestinas, de forma geral, lutando por melhores condições de 

sobrevivência e  vivendo na condição de retirantes, tamanha e cruel era a realidade que demarcava o 

contexto histórico e social da época, que vai de 1930 a 1945. 

 

8. D 

Os romances de 30 são voltados para retratar as condições de vida do homem pobre que sobrevivia à 

precariedade do meio e da natureza onde estava inserido – tornando-se, assim, principal elemento de 

sua narrativa a fim de despi-lo de estereótipos pré-estabelecidos e colocando-o posição de destaque. 
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9. A 

A linguagem formal é utilizada pelo autor para discorrer acerca das questões trazidas em Vidas Secas. 

 

10. D 

A proposição “D” refere-se à primeira geração do Modernismo, principalmente à obra de Mário de 

Andrade que, junto a Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, integrou a famosa tríade modernista. 
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Matriz: Definição e Operações 
 

 

Resumo 

 

Matriz 

Matriz do tipo mxn é a matriz que possui m linhas e n colunas. 

 

 

 

Matriz Genérica 

 

 

 

Matrizes Especiais 

● Matriz Linha: é uma matriz formada por uma única linha. 

● Matriz Coluna: é uma matriz formada por uma única coluna. 

● Matriz Nula: é uma matriz cujos elementos são todos iguais a zero. 

● Matriz Quadrada : é a matriz que possui o número de linhas igual ao número de colunas . 

                                                           

 

 
 

 

 

Matriz Identidade  

A matriz quadrada de ordem n em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros 

elementos são iguais a 0 é chamada de matriz identidade e seu símbolo é o 𝐼𝑛. 

Exemplo: 

[1 0 0 1 ] 

 

4 colunas (n) 

3
 

lin h
a

s
 

(m

Diagonal 

secundária 

Diagonal 

principal 
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Matriz Nula  

No conjunto das matrizes, a matriz que tem todos os elementos iguais a zero denomina-se  matriz nula.  

Exemplo: 

[0 0 0 0 ] 

 

Operações Com Matrizes 

 

Adição 
Exemplo: 

(3 5 2 8 ) + (1 − 4 7 0 ) = (3 + 1 5 + (−4) 2 + 7 8 + 0 ) = (4 1 9 8 ) 

 

Subtração 
Exemplo: 

(3 − 2 10 0 ) − (2 − 3 − 4 5 ) = (3 − 2 − 2 − (−3) 10 − (−4) 0 − 5 ) = (1 1 14 − 5 ) 

 

 

Multiplicação por um número real 
Exemplo: 

3(5 − 4 2 10 ) = (3.5 3. (−4) 3.2 3.10 ) = (15 − 12 6 30 ) 

 

Multiplicação de matrizes 
Exemplo: 

(3 2 5 0 1 4 ). (3 1 6 2 ) = (3.3 + 2.6 3.1 + 2.2 5.3 + 0.6 5.1 + 0.2 1.3 + 4.6 1.1 + 4.2 ) = (21 7 15 5 27 9 ) 

 

Matriz inversa 

Dada uma matriz A, dizemos que a matriz 𝐴−1 é a sua inversa se 𝐴. 𝐴−1 = 𝐼𝑛. Onde 𝐼𝑛 é a matriz identidade. 

Exemplo: 

 

 

Quando existe a matriz inversa de A, dizemos que A é uma matriz invertível ou não-singular. Verificamos se 

uma matriz possui inversa se o determinante dela for diferente de zero. 
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Exercícios 

 

1. Sejam 𝑎 e 𝑏 números reais tais que a matriz   satisfaz a equação 𝐴² = 𝑎A + 𝑏I, em que 𝐼 é 

a matriz identidade de ordem 2. Logo, o produto 𝑎𝑏 é igual a 

a) −2. 

b) −1. 

c) 1. 

d) 2. 
  
 

2. Uma matriz B possui i linhas e j colunas e seus elementos são obtidos a partir da expressão bij = i – 2j. 
Seja uma matriz A =(aij)2x3 cujos elementos da primeira coluna são nulos e I2 a  matriz identidade de 
ordem 2, tal que AB =I2. O valor numérico do maior elemento da matriz A é igual a 

a) 0  

b) 1  

c) 2  

d) 3 

 
 

3. Uma matriz A de ordem 2 transmite uma palavra de 4 letras em que cada elemento da matriz representa 
uma letra do alfabeto. A fim de dificultar a leitura da palavra, por se tratar de informação secreta, a 

matriz A é multiplicada pela matriz B =  obtendo-se a matriz codificada B.A. 

Sabendo que a matriz B.A é igual a , podemos afirmar que a soma dos elementos da 

matriz A é: 

a) 48 

b) 46 

c) 47 

d) 49 

e) 50 

  



 
 

 

 

4 

Matemática 

 

4. Sendo a um número real, considere a matriz . Então é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

 

5. Para combater a subnutrição infantil, foi desenvolvida uma mistura alimentícia composta por três tipos 

de suplementos alimentares: I, II e III. Esses suplementos, por sua vez, contêm diferentes 

concentrações de três nutrientes: A, B e C. Observe as tabelas a seguir, que indicam a concentração de 

nutrientes nos suplementos e a porcentagem de suplementos na mistura, respectivamente. 

 

 
 

A quantidade do nutriente C, em g/kg, encontrada na mistura alimentícia é igual a: 

a) 0,235 

b) 0,265 

c) 0,275 

d) 0,295 
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6. Tatiana e Tiago comunicam-se entre si por meio de um código próprio dado pela resolução do produto 

entre as matrizes A e B, ambas de ordem 2  2,onde cada letra do alfabeto corresponde a um número, 

isto é, a=1, b=2, c= 3, z=26. Por exemplo, se a resolução de A.B for igual a  ,  logo a mensagem 

recebida é amor. Dessa forma, se a mensagem recebida por Tatiana foi flor e a matriz B= , 
então a matriz A é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

7. Considere a seguinte operação entre as matrizes: . A soma de todos os elementos 
da matriz K é: 

a) 1 

b) 3 

c) 4 

d) 7 
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8. Um criador de cães observou que as rações das marcas A, B, C e D contêm diferentes quantidades de 

três nutrientes, medidos em miligramas por quilograma, como indicado na primeira matriz abaixo. O 

criador decidiu misturar os quatro tipos de ração para proporcionar um alimento adequado para seus 

cães. A segunda matriz abaixo dá os percentuais de cada tipo de ração nessa mistura. 

 

 A B C D  percentuais de mistura 

     

 

  
Quantos miligramas do nutriente 2 estão presentes em um quilograma da mistura de rações?    

a) 389 mg.     

b) 330 mg.     

c) 280 mg.     

d) 210 mg.     

e) 190 mg.    
 

9. Sejam A= e B=  e  é a transposta de B. O produto da matriz A pela matriz 

B é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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10. Uma metalúrgica produz  parafusos para  móveis de  madeira em três  tipos, denominados soft,  

escareado e  sextavado, que são vendidos em caixas grandes, com 2000 parafusos e pequenas, com 

900, cada caixa contendo parafusos dos três tipos. A tabela 1, a  seguir,  fornece  a  quantidade  de  

parafusos  de  cada  tipo  contida  em  cada  caixa,  grande  ou  pequena.  A  tabela  2  fornece  a 

quantidade de caixas de cada tipo produzida em cada mês do primeiro trimestre de um ano. 

 

Associando as matrizes  

 

às tabelas 1 e 2, respectivamente, o produto A × B fornece 

a) o número de caixas fabricadas no trimestre. 

b) a produção do trimestre de um tipo de parafuso, em cada coluna. 

c) a produção mensal de cada tipo de parafuso. 

d) a produção total de parafusos por caixa. 

e) a produção média de parafusos por caixa 
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Gabarito 

 

1. A 

 

Logo a.b=2.(-1)=-2 

 

2. B 

Pelo enunciado, A= e . Além disso, B = tem a lei de formação       = i-2j, 

portanto B = . Sendo assim: 

 

O maior elemento é o b que vale 1. 

 

3. C 
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4. B 

 

5. D 

Conforme dados das tabelas:  

 

 

6. B 

Flor = e A=  

 

 

 

 

7. A 

Para realizar a multiplicação k tem que ser uma matriz 2x1 dessa forma . Logo, 

. 

 

Somando os elementos de K = x+y=-2+3=1 
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8. A 

Fazendo o produto das matrizes do nutriente 2 com as porcentagens, temos: 

 

 

 

 

9. D 

 

 

10. C 

Se cada linha da matriz A representa o tipo de parafuso e cada coluna da matriz B represente o mês da 

produção, o produto das matrizes será a produção mensal de cada tipo de parafuso. 
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Probabilidade da União e Probabilidade Condicional  
 

 

Resumo 

 

Já sabemos que podemos representar probabilidade como 

 

P(A)=  

 

Porém existem casos onde um evento onde uma probabilidade depende da outra. Conhecida como 

probabilidade condicional. Sendo A e B eventos podemos considerar: 

 

Probabilidade da união de dois eventos 

p(A U B)=p(A)+p(B) – p(A B) 

 

Probabilidade condicional 

P(A/B)=  

 

Eventos independentes 

Se A e B forem eventos independentes, então p(A B)=p(A) . p(B) 
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Exercícios 

 

1. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho 

quando chove na região; caso não chova, sua probabilidade  de atraso é de 25%. Para um determinado 

dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. 

Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa 

de chuva? 

a) 0,075 

b) 0,150 

c) 0,325 

d) 0,600 

e) 0,800 
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2. Um adolescente vai a um parque de diversões tendo, prioritariamente, o desejo de ir a um brinquedo 
que se encontra na área IV, dentre as áreas I, II, III, IV e V existentes. O esquema ilustra o mapa do 
parque, com a localização da entrada, das cinco áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis 
caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e 
decide ir caminhando da entrada até chegar à área IV.  
 

 

 

Suponha que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos 

apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os 

caminhos existentes e que, ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da IV, o 

adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. 

Nessas condições, a probabilidade de ele chegar à área IV sem passar por outras áreas e sem 

retornar é igual a 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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3. A figura I abaixo mostra um esquema das principais vias que interligam a cidade A com a cidade B. 

Cada número indicado na figura II representa a probabilidade de pegar um engarrafamento quando se 

passa na via indicada. Assim, há uma probabilidade de 30% de se pegar engarrafamento no 

deslocamento do ponto C ao ponto B, passando pela estrada E4, e de 50%, quando se passa por E3. 

Essas probabilidades são independentes umas das outras. 

 

 

Paula deseja se deslocar da cidade A para a cidade B usando exatamente duas das vias indicadas, 

percorrendo um trajeto com a menor probabilidade de engarrafamento possível. O melhor trajeto para 

Paula é 

a) E1E3. 

b) E1E4. 

c) E2E4. 

d) E2E5. 

e) E2E6. 
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4. A vida na rua como ela é O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realizou, 

em parceria com a ONU, uma pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, tendo sido ouvidas 

31.922 pessoas em 71 cidades brasileiras. Nesse levantamento, constatou-se que a maioria dessa 

população sabe ler e escrever (74%), que apenas 15,1% vivem de esmolas e que, entre os moradores 

de rua que ingressaram no ensino superior, 0,7% se diplomou. Outros dados da pesquisa são 

apresentados nos quadros abaixo 

 

 

No universo pesquisado, considere que P seja o conjunto das pessoas que vivem na rua por motivos 

de alcoolismo/drogas e Q seja o conjunto daquelas cujo motivo para viverem na rua é a decepção 

amorosa. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa no grupo pesquisado e supondo-se que seja igual a 40% 

a probabilidade de que essa pessoa faça parte do conjunto P ou do conjunto Q, então a probabilidade 

de que ela faça parte do conjunto interseção de P e Q é igual a 

a) 12%. 

b) 16%. 

c) 20%. 

d) 36%. 

e) 52%. 
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5. Para ganhar um prêmio, uma pessoa deverá retirar, sucessivamente e sem reposição, duas bolas pretas 
de uma mesma urna. 
Inicialmente, as quantidades e cores das bolas são como descritas a seguir: 

• Urna A – Possui três bolas brancas, duas bolas pretas e uma bola verde; 

• Urna B – Possui seis bolas brancas, três bolas pretas e uma bola verde; 

• Urna C – Possui duas bolas pretas e duas bolas verdes; 

• Urna D – Possui três bolas brancas e três bolas pretas. 

A pessoa deve escolher uma entre as cinco opções apresentadas: 

• Opção 1 – Retirar, aleatoriamente, duas bolas da urna A; 

• Opção 2 – Retirar, aleatoriamente, duas bolas da urna B; 

• Opção 3 – Passar, aleatoriamente, uma bola da urna C para a urna A; após isso, retirar, 

aleatoriamente, duas bolas da urna A; 

• Opção 4 – Passar, aleatoriamente, uma bola da urna D para a urna C; após isso, retirar, 

aleatoriamente, duas bolas da urna C; 

• Opção 5 – Passar, aleatoriamente, uma bola da urna C para a urna D; após isso, retirar, 

aleatoriamente, duas bolas da urna D. 

Com o objetivo de obter a maior probabilidade possível de ganhar o prêmio, a pessoa deve escolher a 

opção 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

 

6. Um casal decidiu que vai ter 3 filhos. Contudo, quer exatamente 2 filhos homens e decide que, se a 

probabilidade fosse inferior a 50%, iria procurar uma clínica para fazer um tratamento específico para 

garantir que teria os dois filhos homens. Após os cálculos, o casal concluiu que a probabilidade de ter 

exatamente 2 filhos homens é  

a) 66,7%, assim ele não precisará fazer um tratamento.  

b) 50%, assim ele não precisará fazer um tratamento.  

c) 7,5%, assim ele não precisará fazer um tratamento.  

d) 25%, assim ele precisará procurar uma clínica para fazer um tratamento.  

e) 37,5%, assim ele precisará procurar uma clínica para fazer um tratamento. 
  



 
 

 

 

7 

Matemática 

 

7. Em um determinado semáforo, as luzes completam um ciclo de verde, amarelo e vermelho em 1 minuto 

e 40  segundos. Desse tempo, 25 segundos são para a luz verde, 5 segundos para a amarela e 70 

segundos para a vermelha. Ao se aproximar do semáforo, um veículo tem uma determinada 

probabilidade de encontrá-lo na luz verde, amarela ou vermelha. Se essa aproximação for de forma 

aleatória, pode-se admitir que a probabilidade de encontrá-lo com uma dessas cores é diretamente 

proporcional ao tempo em que cada uma delas fica acesa. 

 

Suponha que um motorista passa por um semáforo duas vezes ao dia, de maneira aleatória e 

independente uma da outra. Qual é a probabilidade de o motorista encontrar esse semáforo com a luz 

verde acesa nas duas vezes em que passar? 

a) 1/25 

b) 1/16 

c) 1/9 

d) 1/3 

e) 1/2 
 

 

8. Um protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente 

estabelecer metas de redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O quadro mostra 

alguns dos países que assinaram o protocolo, organizados de acordo com o continente ao qual 

pertencem. 

 

Em um dos acordos firmados, ao final do ano, dois dos países relacionados serão escolhidos 

aleatoriamente, para verificar se as metas de redução do protocolo estão sendo praticadas. 

A probabilidade de o primeiro país escolhido pertencer à América do Norte e o segundo pertencer ao 

continente asiático é 

a) 1/9 

b) 1/4 

c) 3/10 

d) 2/3 

e) 1 
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9. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, 

aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas, se estiver 

chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de 

chover no sábado é de 30% e a de chover no domingo é de 25%. A probabilidade de que a aula de campo 

ocorra no domingo é de 

a) 5,0% 

b) 7,5% 

c) 22,5% 

d) 30,0% 

e) 75,0% 

 
 

10. A probabilidade de um empregado permanecer em uma dada empresa particular por 10 anos ou mais 

é de 1/6 . Um homem e uma mulher começam a trabalhar nessa companhia no mesmo dia. Suponha 

que não haja nenhuma relação entre o trabalho dele e o dela, de que seus tempos de permanência na 

firma são independentes entre si. 

A probabilidade de ambos, homem e mulher, permanecerem nessa empresa por menos de 10 anos é 

de 

a) 60/36   

b) 25/36   

c) 24/36   

d) 12/36   

e) 1/36 
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Gabarito 

 

1. C 

 

 

2. C 

 

 

3. D 

 

 

4. A 
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5. E 

 

 

6. E 

 

 

7. B 

 

 

8. C 

 

 

9. C 
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10. B 
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Exercícios sobre Prismas e Cilindros  
 

 

Exercícios 

 

1. Com o objetivo de trabalhar com seus alunos o conceito de volume de sólidos, um professor fez o 

seguinte experimento: pegou uma caixa de polietileno, na forma de um cubo com 1 metro de lado, e 

colocou nela 600 litros de água. Em seguida, colocou, dentro da caixa com água, um sólido que ficou 

completamente submerso.  

Considerando que, ao colocar o sólido dentro da caixa, a altura do nível da água passou a ser 80 cm, 

qual era o volume do sólido? 

a) 0,2 m³ 

b) 0,48 m³ 

c) 4,8 m³  

d) 20 m³ 

e) 48 m³ 

 

 

2. A quantidade de materiais para executar uma obra é essencial para prever o custo da construção. Quer-

se construir um telhado cujas dimensões e formato são indicados na figura abaixo.  

 
A quantidade de telhas de tamanho 15 cm por 20 cm necessárias para fazer esse telhado é 

a) 
410  

b) 
510  

c) 
35.10  

d) 
45.10  

e) 
425.10  
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3. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo 

volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm 

de comprimento e 4 cm de espessura. 

Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates 

que têm o formato de cubo é igual a:  

a) 5 cm.  

b) 6 cm.  

c) 12 cm.  

d) 24 cm.  

e) 25 cm 
 
 

4. Uma metalúrgica produz uma peça cujas medidas são especificadas na figura a seguir. A peça é um 

prisma reto com uma cavidade central e com base compreendida entre dois hexágonos regulares, 

conforme a figura.  

 

Considerando que os eixos da peça e da cavidade coincidem, qual o volume da peça? 

a) 640 3 cm³  

b) 1280 3 cm³  

c) 2560 3 cm³  

d) 320 3 cm³  

e) 1920 3 cm³  
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5. A figura mostrada a seguir representa uma embalagem de papelão em perspectiva, construída pelo 

processo de corte, vinco e cola. Determine a quantidade de material para fabricar 500 embalagens, 

sabendo que a aresta da base mede 10 cm, a altura mede 30 cm e que serão necessários 20% a mais 

de papelão em virtude dos vincos. Use 3 1,7 . 

 

a) 138,6 m² 

b) 123,30 m² 

c) 115,5 m² 

d) 11 550 m² 

e) 1 386 m² 

 

 

6. A lata abaixo deverá ser produzida a partir de uma chapa de metal que possui 0,8 g por centímetro 

quadrado de área. 

 
Sabendo que essa lata não possui tampa, é CORRETO afirmar que a massa de cada lata desse tipo será 

de: 

a) 2900 g. 

b) 5250  g. 

c) 10400 g. 

d) 13000 g. 

e) 8240 g. 
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7. Num parque aquático existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto, de 1 m de 

profundidade e volume igual a 12 m³, cuja base tem um raio R e centro O. Deseja-se construir uma ilha 

de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará 

no fundo e com centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. O raio 

da ilha de lazer será r. Deseja-se que após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água na 

piscina tenha um volume de, no mínimo, 4 m³. 

 

 
Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer r, em metros, estará mais próximo 

de: 

a) 1,6. 

b) 1,7. 

c) 2,0. 

d) 3,0. 

e) 3,8. 

 
 

8. Uma alternativa encontrada para a melhoria da circulação em grandes cidades e em rodovias é a 

construção de túneis. A realização dessas obras envolve muita ciência e tecnologia. 

Um túnel em formato semicircular, destinado ao transporte rodoviário, tem as dimensões conforme a 
figura a seguir. 

 
Qual é o volume, em m³, no interior desse túnel? 

a) 4.800  . 

b) 7.200  . 

c) 14.400  . 

d) 28.800  . 

e) 57.600  . 
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9. A vazão de água (em m³/h) em tubulações pode ser medida pelo produto da área da seção transversal 

por onde passa a água (em m² ) pela velocidade da água (em m/h). Uma companhia de saneamento 

abastece uma indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de raio r, cuja vazão da água enche um 

reservatório em 4 horas. Para se adaptar às novas normas técnicas, a companhia deve duplicar o raio 

da tubulação, mantendo a velocidade da água e mesmo material. 

Qual o tempo esperado para encher o mesmo reservatório, após a adaptação às novas normas? 

a) 1 hora 

b) 2 horas 

c) 4 horas 

d) 8 horas 

e) 16 horas 

 

 

10. Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual 

está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30° com a borda inferior. O raio da base do cilindro 

mede 6/π cm, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. 

 

O valor da medida da altura do cilindro, em centímetro, é 

a) 36 3  

b) 24 3  

c) 4 3  

d) 36 

e) 72 
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Gabarito 

 

1. D 

O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto será: 

Volume do cubo externo –  Volume do cubo interno = (12 cm)³ – (8 cm)³ = 1 216 cm³ 
 

2. A 

Primeiro, vamos calcular a altura da água ao acrescentar 600L, lembrando que 1m³ = 1000 L: 

0,6 = Sb.H = 1².H 

H = 0,6 m ou 60 cm. 

Sendo assim, o novo sólido fez a água subir 20 cm. Calcularemos o volume desse sólido como sendo 

congruente ao volume de um cubo de base 1x1 e altura 20 cm. 

V = Sb.H = 1².0,2 = 0,2 m³. 

 
3. A 

 
 

4. B 

Sendo VP e VC os volumes das barras de chocolate de 

formato “paralelepípedo” e “cubo”, respectivamente, e sendo a a medida da aresta do cubo, temos: 

VP = 3 cm . 18 cm . 4 cm = 216 cm³ 

VC = a³ 

VP = VC 

a³ = 216 cm³ ⇒ a = 6 cm 

 

5. E 

 

 

6. A 

temos que calcular a área total do cilindro e depois retirar a área da tampa. Sabemos que a área total de 

um cilindro é dada pela fórmula 2 ( )tA r h r= + . Sabemos, também, que r = 25 cm, metade do diâmetro 

e h = 60 cm. 

2 25(60 25) 4250π cm²

A ² 25². 625

4250 625 3625π cm²

t

b

A

r

A



  

 

= + =

= = =

= − =

 

Calculando o peso, temos: 3 625π x 0,8 = 2 900 g. 
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7. A 

Volume da piscina infantil: V1 = 12 m ³ 
Volume da ilha de lazer seca: V2 = π. r².1 = 3.r².1 = 3 r² 
Pelo enunciado teremos: 
V1 – V2 ≥ 4 
12 – 3r² ≥ 4 
3r² ≤ 8 
r ≤ 1,632 

 

 

8. B 

O túnel é um semicilindro de raio 6m e altura 400m. 
Volume do túnel: 

 
 

9. A 

Vazão atual: 

 

Nova vazão: 

 

Assim: 

 

Logo, a nova vazão é 4 vezes mais rápida que à antiga. Se a antiga enche um reservatório em 4 horas, a 

nova enche o mesmo reservatório em 1 hora. 

 

10. B 
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Prismas 

 

Resumo 

 

Prisma: Elementos e classificação 

Prisma é um solido geométrico caracterizado por ter faces opostas paralelas e iguais chamadas de bases. 

 

Em relação ao número de lados dos polígonos das bases, os prismas podem ser classificados como: 

Triangulares: as bases são triângulos 

Quadrangulares: as bases são quadriláteros 

Pentagonais: as bases são pentágonos 

Hexagonais: as bases são hexágonos 

E assim por diante. 

 

Quando as bases de um prisma reto são polígonos regulares (todos os lados iguais), ele é chamado de prisma 

regular. 

 

Em relação a inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser classificados como: 

Oblíquos: as arestas laterais são oblíquas, em relação à base 

Retos: as arestas laterais são perpendiculares à base. Em todo prisma reto as faces laterais são retângulos 

e a altura do prisma coincide com as arestas laterais.  

 

                                             Área                                                                              Volume 

                                       t b lA = 2A +A                                                                 =
B

V A H  

 

                                Onde: At = Área total                                                        Onde: V= Volume                                                            

                                            Ab= Área da base                                                               Ab= Área da base 

                                            Al= Área lateral                                                                   H = Altura 

 

Bases: ABCD e A’B’C’D’ 

Arestas das bases: Inferior: AB, AD, BC, CD 

                                Superior: A’B’, A’D’, B’C’, C’D’ 

Arestas Laterais: AA’, BB’, CC’, DD’ 

Altura: h 

 

Números de Faces = 6 
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Prismas Especiais: 

• Paralelepípedo: suas bases são paralelogramos. 

Em um paralelepípedo reto-retângulo, todas as faces têm a forma de retângulos. 

 

𝑑 =  √𝑎2 + 𝑏2 +  𝑐2 

𝐴𝑇 = 2(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐) 

𝑉 = 𝑎𝑏𝑐 

 

• Cubo: possui todas as arestas iguais (suas faces são quadrados). 

 

 

𝑑 = 𝑎√3 

𝐴𝑇 = 6𝑎2 

𝑉 =  𝑎3 
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Cilindros: elementos e classificação 

Cilindro é um solido geométrico caracterizado por tem suas bases sendo formadas por círculos. 

 

 

 

 

 

   

Geratriz: Medida lateral do cilindro 

 

 

 

 

Um cilindro pode ser classificado conforme a inclinação da geratriz em relação à base: 

 

Reto: o cilindro circular é reto quando a geratriz é perpendicular à base. 

Oblíqua: o cilindro circular é oblíqua quando a geratriz é oblíqua à base. 

 

 

  Área da base                                                Área lateral                                         Área Total  

 

       2A = r
b

                                                     A = 2 r
l

h                                      

A = 2A

2 ( )

t b l

t

A

A r h r

+

= +

 

 

                                                                            Volume 

                                                                          

2

B
V A h

V r h

=

=

 

 

Onde: Ab = Área da base 

            Al = Área lateral 

            At = Área total 

             h = altura 

             r = raio  

 

 

  

Bases: Círculos de raio AB 

Altura: CD 

Geratriz: CD 
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Exercícios 

 

1. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme Figura 1. A 

estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na Figura 2. A ideia é permitir 

ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza 

 

A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na Figura 2 é 

a) tetraedro. 

b) pirâmide retangular. 

c) tronco de pirâmide retangular. 

d) prisma quadrangular reto. 

e) prisma triangular reto. 
 

 

2. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e 

protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja 

forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. 

 

 
Considere um silo de 2 m de altura, 6 m de largura de topo e 20 m de comprimento. Para cada metro 

de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 m a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 

tonelada de forragem ocupa 2 m³ desse tipo de silo. 
EMBRAPA. Gado de corte. Disponível em: www.cnpgc. embrapa.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).  

Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em toneladas, é:  

a) 110.  

b) 125.  

c) 130.  

d) 220.  

e) 260.  
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3. Foram feitas embalagens de presente em forma de prisma regular de altura = 6 3 cmH e base 

triangular de lado L = 8 cm, conforme ilustra a figura a seguir. 

 
Sabendo-se que as embalagens não têm tampa e que o custo para a sua produção, por cm², é de R$ 0,05, 

o custo total de fabricação de cada unidade é : 

Dado: considere =3 1,7   

a) R$ 12,30.  

b) R$ 13,60.  

c) R$ 8,16.  

d) R$ 15,20.  

e) R$ 17,30. 

 

 

4. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se 

comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da 

medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão 

constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. 

 
Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito?  

a) 8.  

b) 10.  

c) 16.  

d) 28.  

e) 24. 
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5. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O 

cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor, que é interno, mede 8 

cm. 

 
O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de:  

a) 12 cm³.  

b) 64 cm³. 

c) 96 cm³. 

d) 1216 cm³. 

e) 1728 cm³. 

 
 

6. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas 

de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de 

um cilindro de madeira de diâmetro d em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno 

de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado, para que não ocorra o 

desenrolamento, como ilustrado na figura. 

 

 
 

Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do 

diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida, em 

centímetros, do lado da folha de papel usado na confecção do diploma? 

a)  d. 

b) 2 d. 

c) 4 d. 

d) 5 d. 

e) 10 d. 
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7. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 m de diâmetro e 4 m de altura (de espessura 

desprezível), foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 cm de 

espessura. 

Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$ 10,00 e tomando 3,1 como valor aproximado de 

π, então o preço dessa manilha é igual a: 

a) R$ 230,40. 

b) R$ 124,00. 

c) R$ 104,16. 

d) R$ 54,56. 

e) R$ 49,60. 

 
 

8. Para resolver o problema de abastecimento de água foi decidida, numa reunião do condomínio, a 

construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 m de altura e 2 m de 

diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 m³ de água, mantendo o formato 

cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna a antiga será desativada. 

Utilize 3,0 como aproximação para  . 

Qual deve ser o aumento, em metros, no raio da cisterna para atingir o volume desejado?  

a) 0,5  

b) 1,0  

c) 2,0  

d) 3,0  

e) 8,0 

 
 

9. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as vinte pessoas que se 

encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copi-

nhos plásticos, também cilíndricos. 

 

 
Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na 

leiteira para encher os vinte copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá  

a) encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo.  

b) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. 

c) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo.  

d) encher duas leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo.  

e) encher cinco leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo. 

 



 
 

 

 

8 

Matemática 
 

10. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água 

com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a 

mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para cinco partes de água. Além disso, em dias 

quentes, precisa trocar a água de duas a três vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for 

ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico 

da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. 
Ciência Hoje das Crianças. FNDE; Instituto Ciência Hoje, n. 166, mar 1996. 

 
Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato 

cilíndrico, e suas medidas são 10 cm de altura e 4 cm de diâmetro. A quantidade de água que deve ser 

utilizada na mistura é cerca de (utilize   = 3)  

a) 20 mL.  

b) 24 mL.  

c) 100 mL.  

d) 120 mL.  

e) 600 mL. 
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Gabarito 

 

1. E 

Como a figura 2 possui faces opostas paralelas e iguais e base triangular, sua representação é dada por 

um prisma triangular reto. 

 

2. A 

Para cada metro de altura, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo, assim, em 

2 metros de altura, a largura do topo tem 2 x 0,5 = 1 metro a mais do que a largura do fundo. Logo, a 

largura do fundo passa a ser 1 metro menor, assim, sendo 5 metros. 

Assim, o volume do silo será: V = (6 + 5). 20 / 2 = 220 m³. Temos que 1 tonelada de forragem ocupa 2 m³, 

assim, caberão 220 / 2 = 110 toneladas de forragem. 

 

3. B 

Observe: 

² 3
3. .

4

8² 3
3.8.6 3

4

16 3 144 3 272 cm²

Portanto, o custo total é de 272.0,05 = R$13,60

s

s

s

L
A L H

A

A

= +

= +

= + =

  

 

4. B 

Temos que “a” é aresta do cubo menor e “2a” é aresta do cubo maior, logo, seus volumes são, 

respectivamente, a³ e 8a³. Assim, o volume total do reservatório é 9a³. Para encher metade do cubo maior, 

a torneira levou 8 minutos, desse modo, ela enche em cada minuto a³/2. 

Consequentemente, o tempo, em minutos, para encher a parte que falta desse reservatório é de: 5a³ / a³/2 

= 10. 

 

5. D 

O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto será: 

Volume do cubo externo – Volume do cubo interno = (12 cm)³ – (8 cm)³ = 1 216 cm³ 
 

6. D 

Temos um cilindro formado por essa folha, assim, o lado dessa folha terá o tamanho do comprimento da 

circunferência da base desse cilindro, de raio d/2. Como são dadas 5 voltas, temos:  

5.2 .
5

2

d
d


=  
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7. D 

O volume de concreto é calculado a partir da diferença entre os volumes dos cilindros com raios 
diferentes: Vmaior com raio igual a 1,2m e Vmenor com raio igual a 1m e alturas iguais a 4 m 
Volume do concreto:  
Vconc = Vmaior – Vmenor 
Vconc = π (1,2² – 1²) 4 = 3,1 . 0,44 . 4 = 5,456 m³ 
Assim, o preço dessa manilha, em reais, é igual a: 
5,456 . 10 = R$ 54,56 

 

8. C 

Sabemos que o volume de um cilindro é dado pela fórmula π.r².H 
A cisterna possui 1m de raio da base e 3m de altura. 
Como o novo volume da cisterna deverá ser de 81 m³, temos que π.r².3 = 81. 
Já que π = 3: 
9r² = 81 
r = 3. 
 

9. A 

O volume do copinho plástico, em centímetros cúbicos, é π.2².4 = 16π 

O volume da leiteira, em centímetros cúbicos, é π.4².20 = 320π 

(Volume da leiteira) ÷ (volume do copinho) = 320π/16π = 20 

Assim, para encher os vinte copinhos plásticos pela metade, é suficiente encher a leiteira até a metade. 

 

10. C 

Supondo que o volume da mistura seja a soma do volume (x) da água com o volume (y) do açúcar, 

ambos em mL, temos: 

120

5

x y

x
y

+ =



=


 

Resolvendo o sistema, temos x = 100 e y = 20. 
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Noções básicas de compreensão textual: textos verbal e não verbal, 
hipertexto, denotação, conotação, subjetividade, objetividade 
 

Resumo 

 

Textos verbais e não verbais 

A leitura é uma atividade de captação de ideias de um autor e, para isso, espera-se que o leitor processe, 

critique ou avalie a informação que possui para obter um sentido e significado à leitura. De acordo com o 

dicionário Michaelis, interpretar é determinar com precisão o sentido de um texto. Logo, o leitor deve não só 

ler um texto, mas sim prestar atenção aos detalhes presentes na leitura, por exemplo, os elementos verbais 

(palavras) e não verbais (imagens, símbolos).  

Para interpretar um texto verbal é necessário, primeiramente, identificar se é um texto literário ou não 

literário. Observe a estrutura, se é escrito em prosa ou em verso e parta para a bibliografia para investigar 

outras informações, por exemplo, se a fonte é de um periódico ou de um livro de um autor conhecido da 

literatura. Dessa forma, pode-se inferir que o texto não literário apresenta uma informação e a importância é 

no que se diz, enquanto o texto literário o mais importante é a forma, o como se diz.  

Além disso, os elementos verbais e não verbais, podem aparecer em um texto de forma integrada ou 

independente, apenas compartilhando o mesmo espaço. Logo, deve-se perceber o nível de interação entre os 

elementos para melhor interpretar um texto e saber decodificar a interação que os elementos possuem e que 

mensagem veiculam ao leitor.  

Por fim, em um texto verbal, deve-se:  

● Observar quem fala no texto: eu lírico (poema), narrador, cronista, articulista (prosa); 

● Perceber o ponto de vista do enunciador, ou seja, a utilização da 1ª pessoa pessoa (visão 

particular) ou da 3º pessoa (visão coletiva);  

● Analisar os aspectos linguísticos (gramaticais), lexicais (escolha vocabular) e estilística (como se 

faz o uso da gramática);  

● Descobrir o estilo do poema; 

● Identificar recursos expressivos (figuras e funções da linguagem); 

● Relacionar à época contextual.  

 

Enquanto nos textos não verbais, deve-se: 

● Observar os recursos gráficos;   

● Identificar os elementos fora da imagem;  

● Relacionar o texto não verbal com o conhecimento de mundo, de acordo com a coerência externa.  
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Hipertexto 

O termo hipertexto foi criado por Theodore Nelson, na década de 1960, para denominar a forma de 

escrita e de leitura não linear na informática. O hipertexto se assemelha à forma como o cérebro humano 

processa o conhecimento: fazendo relações, acessando informações diversas, construindo ligações entre 

fatos, imagens, sons, enfim, produzindo uma teia de conhecimentos.  

É a apresentação de informações escritas, organizada de tal maneira que o leitor tem liberdade de 

escolher vários caminhos, a partir de sequências associativas possíveis entre blocos vinculados por 

remissões, sem estar preso a um encadeamento linear único. 

Principais características: 

1. Intertextualidade; 

2. Velocidade; 

3. Precisão; 

4. Dinamismo; 

5. Interatividade; 

6. Acessibilidade; 

7. Estrutura em rede; 

8. Transitoriedade; 

9. Organização multilinear.  

 

Conotação e Denotação 

Conotação é o nome dado ao recurso expressivo da linguagem que possibilita uma palavra assumir 

sentido figurado, apresentando diferentes significados sujeitos a diferentes interpretações dependentes dos 

contextos nos quais se insere. Nesse sentido, temos referências e associações que vão além do significado 

original e comum da palavra, ampliando, assim, a sua significação mediante circunstância de uso. É utilizada 

principalmente numa linguagem poética e na literatura, mas também ocorre em conversas cotidianas, em 

letras de música, em anúncios publicitários, entre outros. 

 

Denotação é o nome dado ao uso comum, próprio e/ou literal da palavra. Quando nos referimos ao 

significado mais objetivo e simples do termo, ao qual ele é imediatamente reconhecido e associado.  
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É o sentido dicionarístico da palavra. É utilizada para expressar mensagens de forma clara e objetiva, 

assumindo caráter prático e utilitário. Aparece em textos informativos, como jornais, regulamentos, manuais 

de instrução, bulas de medicamentos, textos científicos, entre outros. 

 

 

 

Subjetividade e Objetividade 

A Subjetividade é tida como característica, particularidade ou domínio do que é subjetivo (particular e 

íntimo). Na Filosofia, é o estado psíquico e cognitivo do sujeito cuja manifestação pode ocorrer tanto no 

âmbito individual quanto no coletivo, fazendo com que esse sujeito tome conhecimento dos objetos externos 

a partir de referenciais próprios.  

Na linguagem, temos a subjetividade como forma de expressão particular e pessoal manifestada no 

texto. Aqui se encontram as figuras de linguagens e todos os recursos expressivos que demonstram 

pessoalidade em seus sentidos e usos.  

A Objetividade é tida como uma característica ou particularidade daquilo ou daquele que não é subjetivo. 

Para a Filosofia, é realidade externa ou que não se assemelha ao sujeito, podendo ser por ele transformada e 

conhecida. Na linguagem, podemos entender a objetividade como expressão direta da mensagem com o 

intuito de relatar ou informar sem pareceres pessoais.  
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Exercícios 

 

1. O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se bifurca e permite ao 
leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais e 
sucessivas, em tempo real. Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de sua 
leitura a partir de assuntos tratados no texto sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos 
estabelecidos por um autor. Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz do leitor 
simultaneamente coautor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois, como um processo de 
escritura/leitura eletrônica multilinearizado, multisequencial e indeterminado, realizado em um novo 
espaço de escrita. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a 
possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que não tem sequência definida, 
mas liga textos não necessariamente correlacionados. 

MARCUSCHI, L. A. Disponível em: http://www.pucsp.br. Acesso em: 29 jun. 2011. 

O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o hipertexto pode ser considerado como um 

novo espaço de escrita e leitura. Definido como um conjunto de blocos autônomos de texto, 

apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual há remissões associando entre si diversos 

elementos, o hipertexto 

a) é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor, ao 

confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. 

b) é uma forma artificial de produção da escrita, que, ao desviar o foco da leitura, pode ter como 

consequência o menosprezo pela escrita tradicional. 

c) exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios, por isso deve ser evitado pelos 

estudantes nas suas pesquisas escolares. 

d) facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira, em qualquer 

site de busca ou blog oferecidos na internet. 

e) possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, sem seguir sequência predeterminada, 

constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa. 
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2. Aquarela 
O corpo no cavalete  

é um pássaro que agoniza  

exausto do próprio grito.  

As vísceras vasculhadas  

principiam a contagem  

regressiva.  

No assoalho o sangue  

se decompõe em matizes  

que a brisa beija e balança:  

o verde de nossas matas  

o amarelo de nosso ouro  

o azul de nosso céu  

o branco o negro o negro  
 HOLLANDA, H. B. CACASO, 26 poetas hoje. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2007.  

Situado na vigência do Regime Militar que governou o Brasil, na década de 70, o poema de Cacaso 

edifica uma forma de resistência e protesto a esse período, metaforizando  

a) as artes plásticas, deturpadas pela repressão e censura  

b) a natureza brasileira, agonizante como um pássaro enjaulado.  

c) o nacionalismo romântico, silenciado pela perplexidade com a Ditadura.  

d) o emblema nacional, transfigurado pelas marcas do medo e da violência.  

e) as riquezas da terra, espoliadas durante o aparelhamento do poder armado. 

  

 

3.  

 

Dois ciclistas profissionais chocaram-se em um parque público e culparam a ineficiência da 

sinalização local, uma vez que ambos leram e respeitaram a placa dirigida a esse tipo de esportista. 

Os fatos relatados e a leitura da referida placa revelam que 

a) a obediência às regras de segurança é fundamental na prática de esportes. 

b) a prática de esporte dificulta a concentração do ciclista em outras informações.  

c) a interpretação dos textos pode ser prejudicada por equívocos em sua elaboração.  

d) a capacidade de leitura do ciclista é fundamental para o alcance de um bom rendimento físico. 

e) a responsabilidade pelas informações produzidas pelas placas de trânsito é de quem vai usar a via 

pública.   
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4.  

 

Essa propaganda visa convencer as mães de que o canal de televisão é adequado aos seus filhos. Para 

tanto, o locutor dirige-se ao interlocutor por meio de estratégias argumentativas de 

a) manipulação, ao detalhar os programas infantis que compõem a grade da emissora. 

b) persuasão, ao evidenciar as características da programação dirigida ao público infantil. 

c) intimidação, ao dirigir-se diretamente às mães para chamá-las à reflexão. 

d) comoção, ao tranquilizar as mães sobre a qualidade dos programas da emissora. 

e) comparação, ao elencar os serviços oferecidos por outras emissoras ao público infantil. 
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5. Textos e hipertextos: procurando o equilíbrio 
Há um medo por parte dos pais e de alguns professores de as crianças desaprenderem quando 

navegam, medo de elas viciarem, de obterem informação não confiável, de elas se isolarem do mundo 

real, como se o computador fosse um agente do mal, um vilão. Esse medo é reforçado pela mídia, que 

costuma apresentar o computador como um agente negativo na aprendizagem e na socialização dos 

usuários. Nós sabemos que ninguém corre o risco de desaprender quando navega, seja em ambientes 

digitais ou em materiais impressos, mas é preciso ver o que se está aprendendo e algumas vezes 

interferir nesse processo a fim de otimizar ou orientar a aprendizagem, mostrando aos usuários outros 

temas, outros caminhos, outras possibilidades diferentes daquelas que eles encontraram sozinhos ou 

daquelas que eles costumam usar. É preciso, algumas vezes, negociar o uso para que ele não seja 

exclusivo, uma vez que há outros meios de comunicação, outros meios de informação e outras 

alternativas de lazer. É uma questão de equilibrar e não de culpar. 
COSCARELLI, C. V. Linguagem em (Dis)curso, n. 3, set.-dez. 2009. 

A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes, ponderando sobre a necessidade de orientação 

a esse uso, pois essa tecnologia 

a) está repleta de informações confiáveis que constituem fonte única para a aprendizagem dos 

alunos. 

b) exige dos pais e professores que proíbam seu uso abusivo para evitar que se torne um vício. 

c) tende a se tomar um agente negativo na aprendizagem e na socialização de crianças e jovens. 

d) possibilita maior ampliação do conhecimento de mundo quando a aprendizagem é direcionada. 

e) leva ao isolamento do mundo real e ao uso exclusivo do computador se a navegação for 
desmedida. 
 

 

6. O hipertexto permite – ou, de certo modo, em alguns casos, até mesmo exige – a participação de 

diversos autores na sua construção, a redefinição dos papéis de autor e leitor e a revisão dos modelos 

tradicionais de leitura e de escrita. Por seu enorme potencial para se estabelecerem conexões, ele 

facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o estabelecimento da comunicação e a 

aquisição de informação de maneira cooperativa. 

Embora haja quem identifique o hipertexto exclusiva – mente com os textos eletrônicos, produzidos 

em determinado tipo de meio ou de tecnologia, ele não deve ser limitado a isso, já que consiste numa 

forma organizacional que tanto pode ser concebida para o papel como para os ambientes digitais. É 

claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos que, no papel, são praticamente inviáveis: 

a conexão imediata, a comparação de trechos de textos na mesma tela, o “mergulho” nos diversos 

aprofundamentos de um tema, como se o texto tivesse camadas, dimensões ou planos. 
RAMAL, A. C. Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escrita e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, como rádio, jornal, TV, 

internet, segundo o texto, a hipertextualidade configura-se como um(a) 

a) elemento originário dos textos eletrônicos. 

b) conexão imediata e reduzida ao texto digital. 

c) novo modo de leitura e de organização da escrita. 

d) estratégia de manutenção do papel do leitor com perfil definido. 

e) modelo de leitura baseado nas informações da superfície do texto. 
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7. Em 1588, o engenheiro militar italiano Agostinho Romelli publicou Le Diverse et Artificiose Machine, no 

qual descrevia uma máquina de ler livros. Montada para girar verticalmente, como uma roda de 

hamster, a invenção permitia que o leitor fosse de um texto ao outro sem se levantar de sua cadeira. 

Hoje podemos alternar entre documentos com muito mais facilidade – um clique no mouse é suficiente 

para acessarmos imagens, textos, vídeos e sons instantaneamente. Para isso, usamos o computador, 

e principalmente a internet – tecnologias que não estavam disponíveis no Renascimento, época em 

que Romelli viveu. 
BERCITTO, D. Revista Língua Portuguesa. Ano II. N°14. 

O inventor italiano antecipou, no século XVI, um dos princípios definidores do hipertexto: a quebra de 

linearidade na leitura e a possibilidade de acesso ao texto conforme o interesse do leitor. Além de ser 

característica essencial da internet, do ponto de vista da produção do texto, a hipertextualidade se 

manifesta também em textos impressos, como 

a) dicionários, pois a forma do texto dá liberdade de acesso à informação. 

b) documentários, pois o autor faz uma seleção dos fatos e das imagens. 

c) relatos pessoais, pois o narrador apresenta sua percepção dos fatos. 

d) editoriais, pois o editorialista faz uma abordagem detalhada dos fatos. 

e) romances românticos, pois os eventos ocorrem em diversos cenários. 

 

 

8. Em primeiro lugar gostaria de manifestar os meus agradecimentos pela honra de vir outra vez à Galiza 

e conversar não só com os antigos colegas, alguns dos quais fazem parte da mesa, mas também com 

novos colegas, que pertencem à nova geração, em cujas mãos, com toda certeza, está também o 

destino do Galego na Galiza, e principalmente o destino do Galego incorporado à grande família 

lusófona. 

E, portanto, é com muito prazer que teço algumas considerações sobre o tema apresentado. Escolhi 

como tema como os fundadores da Academia Brasileira de Letras viam a língua portuguesa no seu 

tempo. Como sabem, a nossa Academia, fundada em 1897, está agora completando 110 anos, foi 

organizada por uma reunião de jornalistas, literatos, poetas que se reuniam na secretaria da Revista 

Brasileira, dirigida por um crítico literário e por um literato chamado José Veríssimo, natural do Pará, e 

desse entusiasmo saiu a ideia de se criar a Academia Brasileira, depois anexada ao seu título: Academia 

Brasileira de Letras. 

Nesse sentido, Machado de Assis, que foi o primeiro presidente desde a sua inauguração até a data de 

sua morte, em 1908, imaginava que a nossa Academia deveria ser uma academia de Letras, portanto, 

de literatos. 
BECHARA, E. Disponível em: www.academiagalega.org. Acesso em: 31 jul. 2012. 

 

No trecho da palestra proferida por Evanildo Bechara, na Academia Galega da Língua Portuguesa, 

verifica-se o uso de estruturas gramaticais típicas da norma padrão da língua. Esse uso 

a) torna a fala inacessível aos não especialistas no assunto abordado. 

b) contribui para a clareza e a organização da fala no nível de formalidade esperado para a situação. 

c) atribui à palestra características linguísticas restritas à modalidade escrita da língua portuguesa. 

d) dificulta a compreensão do auditório para preservar o caráter rebuscado da fala. 

e) evidencia distanciamento entre o palestrante e o auditório para atender os objetivos do gênero 

palestra. 
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9.  

 
SILVA, I.; SANTOS, M. E. P.; JUNG, N. M. Domínios de Lingu@gem, n.4, out.-dez. 2016 (adaptado). 

 

A fotografia exibe a fachada de um supermercado em Foz do Iguaçu, cuja localização transfronteiriça 

é marcada tanto pelo limite com Argentina e Paraguai quanto pela presença de outros povos. Essa 

fachada revela o(a) 

a) apagamento da identidade linguística. 

b) planejamento linguístico no espaço urbano. 

c) presença marcante da tradição oral na cidade. 

d) disputa de comunidades linguísticas diferentes. 

e) poluição visual promovida pelo multilinguismo. 
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10. Guardar 
Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. 

Em cofre não se guarda coisa alguma. 

Em cofre perde-se a coisa à vista. 

Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por 

admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. 

Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por 

ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, 

isto é, estar por ela ou ser por ela. 

Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro 

Do que um pássaro sem voos. 

Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, 

por isso se declara e declama um poema: 

Para guardá-lo: 

Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda: 

Guarde o que quer que guarda um poema: 

Por isso o lance do poema: 

Por guardar-se o que se quer guardar. 

MACHADO, G. In: MORICONI, I. (org.). Os cem melhores poemas brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

 

A memória é um importante recurso do patrimônio cultural de uma nação. Ela está presente nas 

lembranças do passado e no acervo cultural de um povo. Ao tratar o fazer poético como uma das 

maneiras de se guardar o que se quer, o texto 

a) ressalta a importância dos estudos históricos para a construção da memória social de um povo. 

b) valoriza as lembranças individuais em detrimento das narrativas populares ou coletivas. 

c) reforça a capacidade da literatura em promover a subjetividade e os valores humanos. 

d) destaca a importância de reservar o texto literário àqueles que possuem maior repertório cultural. 

e) revela a superioridade da escrita poética como forma ideal de preservação da memória cultural. 
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Gabarito 

 

1. E 

A publicação de textos em meios eletrônicos, como nas páginas de Internet, por exemplo, permite a 

criação de links, recursos que direcionam o leitor a outros textos, relacionados àquele que está sendo lido. 

O conjunto desses textos relacionados compõe um todo, um hipertexto. Sua compreensão prescinde da 

leitura de todos os links, que serão acessados de acordo apenas com a necessidade ou o interesse do 

leitor. Como o acesso aos links é opcional, o leitor pode escolher seu próprio percurso de leitura, o que 

torna sua atividade mais coletiva e colaborativa. 

 

2. D 

O poema apresenta imagens de dor e sofrimento que são exploradas juntamente com a decomposição 

das cores representativas dos símbolos nacionais.  

 

3. C 

A disposição dos elementos e sinais da imagem são passíveis de interpretações errôneas.  

 

4. B 

A propaganda passa a mensagem de convencimento da importância e qualidade de seu produto.  

 

5. D  

No texto, a autora argumenta no sentido da defesa da internet como método de aprendizagem, embora 

considere necessário orientar a criança em busca de temas diferentes dos que está habituado a explorar, 

além de sensibilizá-la para outros meios de comunicação e lazer quando o tempo de uso do computador 

for excessivo.  

 

6. C 

O hipertexto é um novo modelo de leitura e de organização textual, pois permite que o leitor faça uma 

leitura não-linear, podendo abrir, por exemplo, diversas abas de sites ao mesmo tempo. Além disso, pode 

admitir diversos autores na sua construção. Essas características o diferem dos modelos tradicionais. 

 

7. A 

O tipo de texto que melhor exemplifica o que é um hipertexto, caracterizado pela quebra de linearidade, é 

o dicionário, pois permite ao leitor interagir com outros textos ao deparar-se com as diversas acepções 

da palavra para optar depois por aquela que lhe é mais conveniente.  

 

8. B 

A objetividade da mensagem explica a alternativa correta. Não havia espaço nem contexto para 

subjetividades.  

 

9. B 

Devido ao cenário da cidade de Foz do Iguaçu ser marcado pela presença de diferentes povos linguísticos, 

houve um planejamento linguístico do espaço, representando a diversidade idiomática de cada povo. 
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10. C 

A intenção comunicativa do texto visa relacionar a literatura à preservação da memória e acervo cultural, 

pois os pensamentos de uma determinada época podem ser identificados a partir da análise de um 

poema, como também, compreender a capacidade subjetiva e os valores humanos. 
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Noções básicas de compreensão textual: formas de enunciação, 
público-alvo, níveis de linguagem e conhecimentos 
extralinguísticos 
 

Resumo 

 

Público-alvo 

Todo texto (verbal ou não verbal) apresenta uma intencionalidade e uma função social. Para isso, seus 

autores utilizam diversos mecanismos linguísticos, trabalhando desde a oralidade até as combinações 

visuais. O público-alvo se enquadra na intencionalidade e objetivo do texto. É para ele que a mensagem está 

ou será direcionada.  

Observe, por exemplo, a propaganda: 

 

 

 

Texto: Gabriela vivia sonhando com seu príncipe encantado. Mas, depois que ela passou a usar O Boticário, 

foram os príncipes que perderam o sono. 

Note que, em uma análise superficial, a propaganda se dirige ao público feminino, utiliza de intertextualidade 

com os contos de fadas e apresenta seus produtos como impulsionadores e intensificadores de atributos 

físicos (beleza) em benefício de seus clientes.  
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Níveis de linguagem 

Podemos entender os níveis de linguagem como os diferentes registros nos quais a linguagem pode ser 

utilizada pelos falantes conforme o contexto comunicativo, formalidades, regionalidade, função social. 

Existem dois níveis macros da linguagem: O culto (registro formal; utilizado em situações de maior 

“seriedade”: trabalhos acadêmicos, situações formais) e o coloquial (linguagem informal e linguagem popular, 

é a linguagem falada em situações cotidianas de comunicação). 

 

Algumas classificações para os níveis de linguagem. 

 

Linguagem regional 

São as variações específicas e particulares de determinadas regiões. O Brasil é um país com território extenso, 

por isso há expressões idiomáticas que são características de dialetos próprios de uma determinada região:  
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Informal x Formal 

Identificamos a formalidade ou informalidade da linguagem como a percepção que o emissor e receptor 

possuem para identificar qual linguagem dever ser utilizada no discurso construído e qual está presente no 

discurso a ser entendido.  

A informalidade acontece em situações comunicativas específicas: 

 

 

 

Técnica 

A linguagem técnica normalmente está presente em textos técnicos, voltados para um grupo específico com 

função determinada. Podemos citar os manuais, os artigos científicos, leis.  

 

Informativa/denotativa x poética/conotativa 

A linguagem informativa é aquela presente em reportagens, notícias e em todo texto que tem por objetivo 

transmitir uma mensagem de forma objetiva e impessoal.  
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A linguagem poética é aquela que apresenta maior subjetividade e/ou se utiliza de recursos expressivos da 

língua para se construir.  

 

É exemplo de linguagem poética sem necessariamente ser subjetiva ou emotiva: 

— O meu nome é Severino, 

como não tenho outro de pia. 

Como há muitos Severinos, 

que é santo de romaria, 

deram então de me chamar 

Severino de Maria; 

como há muitos Severinos 

com mães chamadas Maria, 

fiquei sendo o da Maria 

do finado Zacarias. 

João Cabral de Melo Neto – Morte e Vida Severina 

 

É exemplo de linguagem poética subjetiva e emotiva: 

 

 

Cântico XIII 

Renova-te. 

Renasce em ti mesmo. 

Multiplica os teus olhos, para verem mais. 

Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. 

Destrói os olhos que tiverem visto. 

Cria outros, para as visões novas. 

Destrói os braços que tiverem semeado, 

Para se esquecerem de colher. 

Sê sempre o mesmo. 

Sempre outro. Mas sempre alto. 

Sempre longe. 

E dentro de tudo. 

Cecília Meireles 
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Exercícios 

 

1.  

 

 

Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam, em uma 

situação de interlocução, o predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Nesse texto, 

predomina a função que se caracteriza por 

a) tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de se tomarem certas medidas para a elaboração 
de um livro. 

b) enfatizar a percepção subjetiva do autor, que projeta para sua obra seus sonhos e histórias. 

c) apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático, entre o leitor e 
o livro. 

d) fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de 
um livro. 

e) retratar as etapas do processo de produção de um livro, as quais antecedem o contato entre leitor 
e obra. 
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2. Quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês. A figura do índio no Brasil de hoje não pode 

ser aquela de 500 anos atrás, do passado, que representa aquele primeiro contato. Da mesma forma 

que o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem, tem 160 milhões de pessoas com diferentes sobrenomes. 

Vieram para cá asiáticos, europeus, africanos, e todo mundo quer ser brasileiro. A importante pergunta 

que nós fazemos é: qual é o pedaço de índio que vocês têm? O seu cabelo? São seus olhos? Ou é o 

nome da sua rua? O nome da sua praça? Enfim, vocês devem ter um pedaço de índio dentro de vocês. 

Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente como seres humanos, como pessoas que nem 

precisam de paternalismos, nem precisam ser tratadas com privilégios. Nós não queremos tomar o 

Brasil de vocês, nós queremos compartilhar esse Brasil com vocês. 
 TERENA, M. Debate. MORIN, E. Saberes globais e saberes locais. Rio de Janeiro: Garamond, 2000 (adaptado). 

 

Na situação de comunicação da qual o texto foi retirado, a norma padrão da língua portuguesa é 

empregada com a finalidade de:  

a) demonstrar a clareza e a complexidade da nossa língua materna. 

b) situar os dois lados da interlocução em posições simétricas. 

c) comprovar a importância da correção gramatical nos diálogos cotidianos. 

d) mostrar como as línguas indígenas foram incorporadas à língua portuguesa. 

e) ressaltar a importância do código linguístico que adotamos como língua nacional. 

 

 

3. O que é possível dizer em 140 caracteres? 
Sucesso do Twitter no Brasil é oportunidade única de compreender a importância da concisão nos 

gêneros de escrita A máxima “menos é mais” nunca fez tanto sentido como no caso do microblog 

Twitter, cuja premissa é dizer algo — não importa o quê — em 140 caracteres. Desde que o serviço foi 

criado, em 2006, o número de usuários da ferramenta é cada vez maior, assim como a diversidade de 

usos que se faz dela. Do estilo “querido diário” à literatura concisa, passando por aforismo, citações, 

jornalismo, fofoca, humor etc., tudo ganha o espaço de um tweet (“pio” em inglês), e entender seu 

sucesso pode indicar um caminho para o aprimoramento de um recurso vital à escrita: a concisão. 
Disponível em: http://www.revistalingua.com.br. Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado). 

O Twitter se presta a diversas finalidades, entre elas, à comunicação concisa, por isso essa rede social 

a) é um recurso elitizado, cujo público precisa dominar a língua padrão.  

b) constitui recurso próprio para a aquisição da modalidade escrita da língua. 

c) é restrita à divulgação de textos curtos e pouco significativos e, portanto, é pouco útil. 

d) interfere negativamente no processo de escrita e acaba por revelar uma cultura pouco reflexiva. 

e) estimula a produção de frases com clareza e objetividade, fatores que potencializam a 

comunicação interativa. 
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4. O poema abaixo pertence à poesia concreta brasileira. O termo latino de seu título significa “epitalâmio”, 

poema ou canto em homenagem aos que se casam. 

 

 

Considerando que símbolos e sinais são utilizados geralmente para demonstrações objetivas, ao serem 

incorporados no poema “Epithalamium - II”,  

a) adquirem novo potencial de significação.  

b) eliminam a subjetividade do poema.  

c) opõem-se ao tema principal do poema.  

d) invertem seu sentido original.  

e) tornam-se confusos e equivocados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

8 

Português 
 

5.  

 
Disponível em: www.separeolixo.gov.br. Acesso em: 4 dez. 2017 (adaptado). 

 

Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a 

utilização da linguagem não verbal como argumento para 

a) reaproveitamento de material. 

b) facilidade na separação do lixo. 

c) melhoria da condição do catador. 

d) preservação de recursos naturais. 

e) geração de renda para o trabalhador. 
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6. A substituição do haver por ter em construções existenciais, no português do Brasil, corresponde a um 

dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em 

relação à aplicação do domínio de ter na área semântica de “posse”, no final da fase arcaica. Mattos e 

Silva (2001:136) analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, 

tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos escritos nos anos quarenta e 

cinquenta do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter “existencial”, não 

mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver como verbo existencial com 

concordância, lembrado por Ivo Castro, e anotado como “novidade” no século XVIII por Said Ali. 

Como se vê, nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. 
Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir 
o bom uso e a norma com a própria língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante 
de outros usos e, através deles, dos usuários? Substitui-se uma norma por outra? 

CALLOU, D. A propósito de norma, correção e preconceito linguístico: do presente para o passado, In: Cadernos de Letras da 
UFF, n.° 36, 2008. Disponível em: www.uff.br. Acesso em: 26 fev. 2012 (adaptado). 

 
Para a autora, a substituição de “haver” por “ter” em diferentes contextos evidencia que 

a) o estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. 

b) os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua. 

c) a avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. 

d) a adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. 

e) os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. 
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7. O léxico e a cultura 
Potencialmente, todas as línguas de todos os tempos podem candidatar-se a expressar qualquer 

conteúdo. A pesquisa linguística do século XX demonstrou que não há diferença qualitativa entre os 

idiomas do mundo — ou seja, não há idiomas gramaticalmente mais primitivos ou mais desenvolvidos. 

Entretanto, para que possa ser efetivamente utilizada, essa igualdade potencial precisa realizar-se na 

prática histórica do idioma, o que nem sempre acontece. Teoricamente, uma língua com pouca tradição 

escrita (como as línguas indígenas brasileiras) ou uma língua já extinta (como o latim ou o grego 

clássicos) podem ser empregadas para falar sobre qualquer assunto, como, digamos, física quântica 

ou biologia molecular. Na prática, contudo, não é possível, de uma hora para outra, expressar tais 

conteúdos em camaiurá ou latim, simplesmente porque não haveria vocabulário próprio para esses 

conteúdos. É perfeitamente possível desenvolver esse vocabulário específico, seja por meio de 

empréstimos de outras línguas, seja por meio da criação de novos termos na língua em questão, mas 

tal tarefa não se realizaria em pouco tempo nem com pouco esforço. 
BEARZOTI FILHO, P. Miniaurélio: o dicionário da língua portuguesa.  

Manual do professor. Curitiba: Positivo, 2004 (fragmento). 

 
Estudos contemporâneos mostram que cada língua possui sua própria complexidade e dinâmica de 

funcionamento. O texto ressalta essa dinâmica, na medida em que enfatiza 

a) a inexistência de conteúdo comum a todas as línguas, pois o léxico contempla visão de mundo 

particular específica de uma cultura. 

b) a existência de línguas limitadas por não permitirem ao falante nativo se comunicar perfeitamente 

a respeito de qualquer conteúdo. 

c) a tendência a serem mais restritos o vocabulário e a gramática de línguas indígenas, se 

comparados com outras línguas de origem europeia. 

d) a existência de diferenças vocabulares entre os idiomas, especificidades relacionadas à própria 

cultura dos falantes de uma comunidade. 

e) a atribuição de maior importância sociocultural às línguas contemporâneas, pois permitem que 

sejam abordadas quaisquer temáticas, sem dificuldades. 
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8. Cabeludinho 
Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no 

Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de 

ateu. Como quem dissesse no carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia 

de regências verbais. Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada 

podia fazer de uma informação um chiste. E fez. E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras e 

uma solenidade de amor. E pode ser instrmento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino 

gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um 

perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar 

com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi 

a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvir um 

vaqueiro a cantar com saudade: Ai morena, não me escreve/ que eu não sei a ler. Aquele a preposto ao 

verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. 
BARROS, M. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003. 

 
No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os 

sentidos que esses usos podem produzir, a exemplo das expressões “voltou de ateu”, “disilimina esse” 

e “eu não sei a ler”. Com essa reflexão, o autor destaca 

a) os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. 

b) a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. 

c) a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. 

d) o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias. 

e) a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. 
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9.  

 
Disponível em: www.sul21.com.br. Acesso em: 1 dez. 2017 (adaptado). 

 
Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de 

verbos no modo imperativo à 

a) indicação de diversos canais de atendimento. 

b) divulgação do Centro de Defesa da Mulher. 

c) informação sobre a duração da campanha. 

d) apresentação dos diversos apoiadores. 

e) utilização da imagem das três mulheres. 
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10.  

 
Disponível em: www.facebook.com/omeusegredinho.Acesso em: 9 dez. 2017 (adaptado) 

 

Essa imagem ilustra a reação dos celíacos (pessoas sensíveis ao glúten) ao ler rótulos de alimentos 

sem glúten. Essas reações indicam que, em geral, os rótulos desses produtos 

a) trazem informações explícitas sobre a presença do glúten. 

b) oferecem várias opções de sabor para esses consumidores. 

c) classificam o produto como adequado para o consumidor celíaco. 

d) influenciam o consumo de alimentos especiais para esses consumidores. 

e) variam na forma de apresentação de informações relevantes para esse público. 
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Gabarito 

 

1. D 

A função da linguagem que também pode ser identificada no quadrinho é a metalinguística, pois o 

quadrinho utiliza a linguagem para explicar o seu processo de produção, referentes à forma e ao conteúdo. 

 

2. B 

O seguinte excerto expresso pelo texto: “quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês” 

denota a posição de respeito por parte do emissor (no caso, o indígena) frente ao código linguístico (no 

caso, a língua portuguesa). O emissor demonstra respeito e quer ser respeitado também.  

 

3. E 

O twitter é uma plataforma de comunicação concisa. logo, leva à prática de uma produção escrita objetiva 

e clara.  

 

4. A 

A poesia concreta trabalhava todas as potencialidades da palavra: semântica, fonética e disposição na 

página. Assim, o poema da questão é um enigma a ser decifrado a partir da sensibilidade do leitor. As 

letras que compõem a as palavras “he” e “she” também relacionam a ideia homem/mulher e até mesmo 

sugerem o matrimônio.  

 

5. A 

A linguagem verbal presente na questão tem como objetivo mostrar como a reciclagem na garrafa pet 

pode se tornar um novo produto, por exemplo, um tecido. Assim, a imagem é utilizada como estratégia 

argumentativa para influenciar o comportamento do leitor. 

 

6. E 

A autora, ao explicar os usos do “ter” e do “haver” ao longo da história, critica o comportamento purista 

ao questionar uma visão hierárquica do uso da língua sobre apenas um dos verbos. 

 

7. D 

Segundo o texto, o desenvolvimento de uma língua pode acontecer a partir de empréstimos linguísticos 

e a partir da criação de novos temos. Assim, a cultura de uma comunidade é imprescindível na formação 

de uma língua. 

 

8. E 

O autor ao trazer para o texto expressões que fujam à norma culta, mas que são carregadas de significado 

e são compreensíveis dentro da situação comunicativa, desenvolve uma reflexão sobre o uso da 

linguagem, enfatizando sua dimensão lúdica e poética. 

 

9. E 

As mulheres são o principal público-alvo dessa campanha. 

  



 
 

 

 

15 

Português 
 

10. E 

Tendo em vista que celíacos só podem comer alimentos sem glúten, as informações contidas no rótulo 

não são capazes de fazê-los ingerir ou não determinados produtos, e sim aumentar a importância do que 

pode ser escrito nas embalagens, para validar o fator informativo dos rótulos. Ademais, as múltiplas 

possibilidades de reações diante dos rótulos elucidam que eles aparecem de formas distintas. 
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Funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas e haletos 

 

Resumo 

 

Funções oxigenadas 

 

Funções hidroxiladas: álcool, enol e fenol  

Para identificá-las, repare, você precisa apenas analisar o carbono ao qual a hidroxila se liga. 

Se for um carbono que só faz ligações simples (“saturado”), identificamos a função como álcool. 

Se o grupo ‘OH’ se liga a um carbono pertencente a um anel benzênico (benzeno), dizemos que a função é 

fenol. 

Se o carbono ao qual a hidroxila (também chamada de oxidrila) se liga for um carbono insaturado (que 

apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla) e não é de um anel aromatico, a função será enol.  

 

Analise as imagens para entender de vez. 

 

Figura 1. Exemplo de álcool 

 

 

Figura 2. Exemplo de fenol 

 

 

Figura 3. Exemplo de enol 
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Nomenclatura dos álcoois 

O nome de um álcool deriva da regra de nomenclatura dos hidrocarbonetos com a ressalva de que o sufixo, 

o que indica a função da molécula, deve ser “ol”.  

No exemplo, temos o seguinte nome: 

 

propan-2-ol ou álcool iso-propílico 

 

Antes de ver abaixo a explicação, tente analisar o nome e entender, por você mesmo, a nomenclatura IUPAC. 

Depois leia as regras abaixo como uma espécie de feedback. 

O nome representa a soma das seguintes partes:  

 

Regra 1 (“propan-2-ol ou 2-propanol”) 

I. Prefixo indicativo de 3 carbonos na cadeia principal: “prop” 

II. Infixo indicativo de ligações exclusivamente simples na cadeia principal: “an”. Obs. Se tivesse uma ligação 

dupla na cadeia principal, esta deveria ser indicada entre o prefixo e o infixo. Exemplo de nomenclatura 

incluindo uma instauração (ligação dupla ou tripla) na posição 2: but-2-en-3-ol. 

III. Sufixo indicativo da função álcool: “ol” 

IV. Número referente a posição da hidroxila na molécula: posição 2 

 

Exemplo de álcool cíclico 

 

ciclopentanol 

Regra 2 

Enxergue o grupo carbônico ligado à hidroxila como um radical. O nome seguiria a seguinte regra. 

álcool + radical + ílico 

 

O nome pode ainda ser o vulgar, como o álcool amílico (álcool pentílico). 

 

Álcool com mais de um grupo “OH”. Adicionamos, neste caso, as partículas “di”, “tri”, para indicar o número 

de oxidrilas nas moléculas. Perceba abaixo: 

 

 

propan-1,2-diol  

 

 

but-2-en-1-ol  

 

 

2-metilpentan-3-ol  
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Nomenclatura dos enóis e fenóis  

Os enóis seguem a mesma regra usada para os álcoois. 

Os fenóis seguem a seguinte nomenclatura: 

 

Posição da hidroxila + hidróxi + benzeno (ou naftaleno ou antraceno) 

 

Ou 

 

Radical + fenol 

 

Exemplos:  

 

hidroxibenzeno ou fenol 

 

 

1-hidroxi-2-etilbenzeno ou 2-etilfenol 

 

Compostos carbonilados (cetonas e aldeídos) 

Como identificá-los: pela presença de carbonilas nas posições terminais (aldeídos) ou intermediárias 

(cetonas). Repare nas figuras abaixo: 

 

Exemplos de cetonas (carbonilas, “C=O”, nas posições intermediárias) 

 

 

Exemplos de aldeídos (carbonilas em posições terminais) 
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Nomenclatura de cetonas 

Derivado dos nomes dos hidrocarbonetos, a regra aqui é adicionar o sufixo “ona” e a posição da carbonila. 

Caso haja mais de uma carbonila na molécula, deve-se indicar com a partículas “di”, “tri” ou “tetra”, entre os 

infixo e sufixo.  

Exemplo: 

 

 

Nomenclatura dos aldeídos 

Aqui, deve-se adicionar o sufixo “al” e não é necessário indicar-se a posição da carbonila uma vez que 

subentende-se que esta estará na posição terminal e que a contagem dos carbonos iniciará pela mesma.  

Obs.: Caso haja mais de um grupo C=O, deve-se indicar a presença pela adição da partícula “di”.  

Exemplo:  
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Ácido carboxílico (caracterizado pela presença do grupo carboxila) 

 

 

Grupo carboxila  

 

Nomenclatura dos ácidos carboxílicos 

Inicia-se o nome com ácido e adiciona-se os nomes dos radicais e, em seguida, os prefixo, infixo e sufixo 

“oico”.  

Exemplos: 

 

Exemplos de ácidos carboxílicos 

 

Os ácidos são nomeados da seguinte maneira, respectivamente: 

Ácido butanoico e ácido propanoico. 

 

ácido 2-metilpentanoico 

 

Éster 

Os ésteres são caracterizados pela presença do grupo funcional:  , onde R e R’ são radicais 

orgânicos. 

Os ésteres são produzidos a partir da reação de um ácido carboxilico com um álcool, pela chamada reação 

de esterificação. 

Ex.:  
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Nomenclatura:  parte derivada do ácido + ATO de parte derivada do álcool + ILA 

Ex.:  

Metanoato de metila 

 

Metanoato de etila 

 

 

Sal orgânico 

Os áidos carboxilicos como qualquer outro ácid, é capaz de reagir com uma base e produzir um ácido. 

Neste caso é gerado um sal orgânico. 

Ex.: 

 

Nomenclatura: parte derivada do ácido + ATO de nome do composto/elemento ligado ao O- 

Ex.: 

Etanoato de amônio 

 

Etanoato de sódio 

 

Anidrido 

O anidrido é uma função orgânica derivada da desidratação intermolemular ou intramolecular dos ácidos 

carboxilicos.  

Desidratação intermolemular.  

Ex.: 
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Desidratação intramolecular 

Ex.: 

 

 

Nomenclatura: Anidrido parte derivada dos ácidos + ÓICO 

Ex.: 

Anidrido etanóico propanóico 

Anidrido propanóico 

 

Éter 

Os éteres são caracterizados pela presença do grupo funcional:  , onde R e R’ são radicais 

orgânicos. 

Ex.:  

 

Nomenclatura: R menor + OXI - R maior + ANO 

Ex.: 

Etóxi-etano 

 

 

Metóxi-etano 
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Funções nitrogenadas 

 

Amina 

Os aminas são caracterizados pela substituição de um ou mais hidrogênios da amônia(NH3) por um radical 

orgânico:  

onde R é pelo menos um radical orgânico e/ou hidrogênios. 

 

Classificação das aminas 

Amina primária 

Amina secundária 

Amina terciária 

Nomenclatura 
Radical orgânico + AMINA 

Ex.: 

Dimetilamina 

 

Fenilamina 
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Amida 

As amidas são caracterizadas pela presença do grupo funcional: 

onde R, R’ e R’’ são radicais orgânicos. 

 

Classificação das amidas 

Amida primária 

Amida secundária 

Amida terciária 

Nomenclatura 
Nome do hidrocarboneto  + amida 

Exemplo: 

 

Etanamida 
 

N-meetil etanamida 

 

Nitrila 

As nitrilas são caracterizadas pelo radical:  

 

, onde R é um radicais orgânico. 

 

Exemplo: 
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Nomenclatura 
Nome do hidrocarboneto  + nitrila 

Exemplo: 

etanonitrila 

 

cicloexanonitrila 

 

Propanonitrila 

 

Isonitrila 

As isonitrilas são caracterizadas pela presença do radical: 

, onde R é um radical orgânico. 

 Exemplo: 

CH3 – CH2 – NC 

Nomenclatura 

Nome do radical  + carbilamina 

Exemplo: 

CH3 – NC                                    metilcarbilamina 

CH3 – CH2 – CH2 – NC               propilcarbilamina 

 

Nitrocomposto 

Os nitrocompostos são caracterizados pela presença do grupo  funcional: 

, onde R é um radical orgânico. 

Exemplo:  
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Nomenclatura 

Nitro + Nome do hidricarboneto 

Exemplo: 

2-Nitropropano 

 

Nitrobenzeno 

 

 

2,4,6 trinitro tolueno (TNT) 

 

 

Funções halogenadas 

 

Haletos 

Os haletos orgânicos são genericamente representados por: 

R – X , onde R é um radical orgânico e X é halogênio (F, Cl, Br, I). 

Exemplo: 

 
 

Nomenclatura 

Nome do halogênio + nome do hidrocarboneto 

Exemplos:  

 

  

 

 

 

Tricloro metano 

 

  

 

 

Bromo benzeno 
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Haletos de acila 

 Os haletos de acila são derivados da substituição da hidroxila de um ácido carboxilico por um halogênio. 

, onde R é um radical orgânico e X é halogênio (F, Cl, Br, I). 

 

    Exemplo: 

 

Nomenclatura 

Nome do halogênio + eto de  nome do hidrocarboneto + ila 

Cloreto de etila 

Cloreto de propanoíla 

Cloreto de benzoíla 
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Exercícios 

 

1. Um dos produtos mais usados como desinfetante é a creolina formada por um grupo de compostos 

químicos fenólicos, os quais apresentam diferentes fórmulas estruturais, tais como: 

 

 

 

Os compostos apresentados no quadro acima são denominados, respectivamente, de  

a) o-cresol, p-cresol e m-cresol.    

b) p-cresol, m-cresol e o-cresol.    

c) o-cresol, m-cresol e p-cresol.    

d) p-cresol, o-cresol e m-cresol.    

e) o-cresol, o-cresol e m-cresol.    

   

2. Considere as seguintes descrições de um composto orgânico: 

I. o composto apresenta 7  (sete) átomos de carbono em sua cadeia carbônica, classificada como 

aberta, ramificada e insaturada; 

II. a estrutura da cadeia carbônica apresenta apenas 1 carbono com hibridização tipo sp,  apenas 2  

carbonos com hibridização tipo 2sp  e os demais carbonos com hibridização 3sp ;  

III. o composto é um álcool terciário. 

Considerando as características descritas acima e a nomenclatura de compostos orgânicos regulada 

pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), uma possível nomenclatura para o 

composto que atenda essas descrições é  

a) 2,2-dimetil-pent-3-in-1ol.     

b) 3-metil-hex-2-en-2-ol.     

c) 2-metil-hex-3,4-dien-2-ol.     

d) 3-metil-hex-2,4-dien-1ol.     

e) 
3-metil-pent-1,4-dien-3-ol.
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3. Um trabalho publicado na Nature Medicine, em 2016, mostrou que Withaferin A, um componente do 

extrato da planta Withania somnifera (cereja de inverno), reduziu o peso, entre 20  a 25%,  em ratos 

obesos alimentados em dieta de alto teor de gorduras. 

 

Entre as funções orgânicas presentes na Withaferin A, estão  

a) ácido carboxílico e cetona.    

b) aldeído e éter.    

c) cetona e hidroxila alcoólica.    

d) cetona e éster.    

e) éster e hidroxila fenólica.     

   

4. Poucos meses antes das Olimpíadas Rio 2016, veio a público um escândalo de doping envolvendo 

atletas da Rússia. Entre as substâncias anabolizantes supostamente utilizadas pelos atletas envolvidos 

estão o turinabol e a mestaterona. Esses dois compostos são, estruturalmente, muito similares à 

testosterona e utilizados para aumento da massa muscular e melhora do desempenho dos atletas. 

 

Quais funções orgânicas oxigenadas estão presentes em todos os compostos citados?  

a) Cetona e álcool.    

b) Fenol e éter.     

c) Amida e epóxido.     

d) Anidrido e aldeído.     

e) Ácido carboxílico e enol.     
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5. A seguir está representada a estrutura da crocetina, uma substância natural encontrada no açafrão. 

 

Nessa estrutura, está presente a seguinte função orgânica:  

a) álcool.    

b) cetona.    

c) aldeído.    

d) éter.    

e) ácido carboxílico.    

 

6. A síntese da substância 1 (óleo essencial de banana) é obtida através da reação clássica conhecida 
com esterificação de Fischer. 

 

Em relação à reação apresentada, podemos afirmar que  

a) os reagentes empregados são aldeído e éter.    

b) a reação não pode ser conduzida em meio ácido.    

c) o produto orgânico obtido é denominado de etanoato de isoamila.    

d) o álcool é denominado de acordo com a IUPAC, 2 metil butan 4 ol.− − −     

e) os reagentes empregados são cetona e éster.    
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7. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. 

Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de 

estrutura simples, como é o caso do C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. 

 

 

 

O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de 

esterificação são, respectivamente,  

a) ácido benzoico e etanol.    

b) ácido propanoico e hexanol.    

c) ácido fenilacético e metanol.    

d) ácido propiônico e cicloexanol.    

e) ácido acético e álcool benzílico.    

 
8. Algumas substâncias, quando adicionadas à gasolina, aumentam sua resistência à compressão, sendo, 

portanto, antidetonantes. Recomendado pelo Conselho Nacional do Petróleo, o metil-t-butil-éter (MTBE) 

pode ser utilizado como antidetonante em quantidade controlada. O MTBE pode ser obtido pela reação 

– em presença de catalisador – do metanol com o metilpropeno. O MTBE está CORRETAMENTE 

representado pela fórmula:  

a)  c)  
e)  

b)  d)  
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9. O ácido hipúrico, cuja fórmula estrutural está representada abaixo, é um bioindicador da exposição do 

trabalhador ao tolueno - um solvente aromático muito utilizado em tintas e colas. A biossíntese do 

ácido hipúrico no organismo ocorre pela reação do tolueno com o aminoácido glicina e, no laboratório, 

ele pode ser obtido pela reação do cloreto de benzoíla com a glicina em meio alcalino. 

 

Na estrutura do ácido hipúrico, além do grupo ácido carboxílico, pode-se identificar a função 

oxigenada  

a) cetona.    

b) amida.    

c) amina.    

d) aldeído.    

e) álcool.    

   

10. A substância química representada a seguir é utilizada na fabricação de espumas, por conta de seu 

efeito de retardar a propagação de chamas. 

 

 

Nessa substância, está presente a função orgânica  

a) amina    

b) aldeído    

c) cetona    

d) ácido carboxílico    

e) haleto orgânico    
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Gabarito 

 

1. C 

 

 

Nome sistemático: 2-metilfenol, 3-metilfenol e 4-metilfenol 

Nome comum: o-cresol, m-cresol e p-cresol.   

 

2. C 

Uma possível nomenclatura para o composto que atenda essas descrições é 2-metil-hex-3,4-dien-2-ol:  

 

   
 

3. C 
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4. A 

   
 

5. E 

   

 

6. C 

a) incorreta. Os reagentes empregados possuem as funções: ácido carboxílico e álcool. 

b) incorreta. A reação se processa em meio ácido. 

c) correta. O éster formado recebe o nome de acetato de isopentila ou etanoato de isoamila. 

d) incorreta. O álcool é denominado de 3-metil butan-1-ol. 

e) incorreta. Os reagentes empregados são: ácido carboxílico e álcool.   
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7. A 

Teremos: 

   
 

8. D 

Fórmula estrutural do metil-t-butil-éter: 

   
 

9. B 

Na estrutura do ácido hipúrico, além do grupo ácido carboxílico, pode-se identificar a função oxigenada 

amida. 

   
 

10. E 

Nessa substância, está presente a função orgânica haleto orgânico, ou seja, identifica-se um halogênio 

ligado a carbono ligado a outros carbonos e/ou hidrogênio (R X).−    
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Funções orgânicas: hidrocarbonetos 

 

Resumo 

 

Radicais, Ramificações ou Ramos 

 

Radicais livres são agrupamentos orgânicos que possuem elétrons livres ou elétrons de valência. 

A maioria dos radicais livres é resultado de uma cisão homolítica de hidrocarbonetos, que são compostos 

formados somente por átomos de carbono e hidrogênio. Essa cisão homolítica é um rompimento de uma 

ligação covalente (geralmente entre um carbono e um hidrogênio), em que cada um desses átomos fica com 

um dos elétrons que antes estava sendo compartilhado na ligação. Exemplo: 

 

 

 

Esses radicais livres são bastante instáveis, ou seja, permanecem pouco tempo em estado de radiais, pois os 

elétrons agrupam-se em pares e reagem rapidamente com qualquer molécula que esteja na proximidade. 

Quando dois radicais orgânicos ligam-se, forma-se uma cadeia carbônica. Se o radical se ligar a um carbono 

que não seja primário (que esteja ligado a dois carbonos ou mais), formam-se as chamadas cadeias 

ramificadas. 

 

Por exemplo, considere “~” como a ligação livre ou de valência e imagine que o radical mostrado mais acima 

(H3C~), ligue-se a outro radical igual a ele. Será formada, então, uma cadeia carbônica normal, não ramificada. 

 

H3C~ + ~CH3 → CH3 – CH3 

 

Porém, se esse mesmo radical(H3C~ ) ligar-se a algum radical em que a valência livre está em um carbono 

secundário ou terciário, haverá a formação de uma cadeia carbônica ramificada, como no exemplo a seguir: 
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A nomenclatura dos radicais orgânicos saturados, ou seja, daqueles que possuem somente ligações simples 

entre carbonos segue a seguinte regra: 

 

Prefixo que indica a quantidade de carbonos  + sufixo -il ou –ila 

(Prefixo: 1C-Met; 2C-Et; 3C-Prop; 4C-But; 5C-Pent; 6C-Hex...) 

 

Segue abaixo uma tabela com os principais radicais orgânicos utilizados: 

Obs: considere o pontinho “.” como a valência 
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Cadeia principal 

Deve ser aquela que: Tiver a maior quantidade de carbonos em sequência, O que fica de fora de cadeia 

principal deve ser considerado radical. Ex: A cadeia principal, nesse caso, é a que possui os seis átomos de 

carbono: 

 
 

Caso haja mais de uma possibilidade, deve-se escolher a que apresentar maior quantidade de ramificações. 

No exemplo abaixo, temos duas escolhas de cadeias principais que com 6 átomos de carbono: 

 
 

A primeira possibilidade é a correta pois possui duas ramificações (etil e metil), enquanto a segunda 

possibilidade possui apenas uma ramificação (isopropil ou secpropil). 

 

Os outros critérios para a escolha da cadeia principal são: 

Deve possuir o grupo funcional; 

Deve possuir as insaturações (ligações duplas, triplas, duas duplas...), se tiver. 

  

Depois de escolhida a cadeia principal, você dever numerar os carbonos. Deve começar pelo carbono da 

extremidade mais próximo do grupo funcional (no caso de hidrocarbonetos, mais próximo da instauração 

ou da ramificação). A seguir, temos uma cetona, que é caracterizada pela presença do grupo funcional 

carbonila (C = O) entre carbonos. São mostradas duas possibilidades de numeração da cadeia principal. Veja: 
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A opção da esquerda é a correta porque começou pelo carbono mais próximo à carbonila. Se a cadeia 

apresentar também insaturações e/ou ramificações, a ordem de prioridade para começar a numerar será 

dada pelo seguinte: 

 

Começar pelo carbono mais próximo ao grupo funcional > à instauração > à ramificação  

A seguir, temos um exemplo de hidrocarboneto formado somente por carbonos e hidrogênios. O grupo 

funcional não interfere na numeração da cadeia, mas temos uma insaturação e uma ramificação: 

 
 

A possibilidade da direita é a correta, pois começou a partir do carbono da extremidade mais próximo à 

insaturação, e não à ramificação. 

 

Alcanos 

Os alcanos são considerados hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturada de fórmula geral: 

 

CnH2n+2 

Exemplo: 

CH4  → C1H(2.1)+2 → CH4 

H3C – CH3  → C2H(2.2)+2 → C2H6 

H3C – CH2 – CH3 → C3H(2.3)+2 → C3H8 

 

Nomenclatura 

A nomenclatura dos alcanos é denominada com o uso do prefixo correspondente ao número de átomos de 

carbono, seguindo do sufixo ano, que representa as ligações simples entre os átomos de carbono. 

 

Exemplo: 

CH4 → Met(1 carbono) + an(somente lig. simples) + o(hidrocarboneto) = Metano 

 CH3 – CH3 → Et(2 carbonos) + an(somente lig. simples) + o(hidrocarboneto) = Etano 

CH3 – CH2 – CH3 → Prop(3 carbonos) + an(somente lig. simples) + o(hidrocarboneto) = Propano 

 

Alcenos 

Alcenos (alquenos, olefinas) são todos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturada, podendo assim 

apresentar uma dupla-ligação entre átomos de carbono, de fórmula geral:  

 

CnH2n 
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Exemplo: 

H2C = CH2  → C2H(2.2) → C2H4 

H2C = CH – CH3 → C3H(2.3) → C3H6 

 

Nomenclatura 

Analogamente aos alcanos, na nomenclatura dos alcenos, damos o prefixo correspondente ao número de 

átomos de carbono, seguido do sufixo eno, que apresenta presença de uma dupla-ligação entre os átomos de 

carbono.  

Exemplo: 

 

H2C = CH2  → Et(2 carbonos) + en(uma lig. dupla) + o(hidrocarboneto) = Eteno 

 

Alcenos podem ter mais de 3 átomos de carbono na cadeia, quando ocorrer essa situação deve ser indicado 

na posição da dupla, por números, devem-se numerar a cadeia principal da extremidade mais perto da dupla, 

separando sempre o número de palavras por meio de hífen. 

 

H2C = CH – CH3 →1(dupla entre o carbono 1 e 2) + Prop(3 carbonos) + en(uma lig. dupla) + 

o(hidrocarboneto) = Prop-1-eno ou Propeno (não é necessário colocar o número 1) 

 

H2C – CH2 = CH2 – CH3 →2(dupla entre o carbono 2 e 3) + But(4 carbonos) + en(uma lig. dupla) + 

o(hidrocarboneto) = But-2-eno 

 

H2C – CH2 – CH2 – CH = CH – CH2 – CH3 →3(dupla entre o carbono 3 e 4) + Hept(7 carbonos) + en(uma lig. 

dupla) + o(hidrocarboneto) = Hept-3-eno 

 

Alcadienos 

Alcadienos (dienos) são hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturados e portadores de duas duplas-ligações, 

fórmula geral:  

CnH2n-2 

Exemplo: 

H2C = C = CH2 → C3H(2.3)-2  → C3H4 

 

Nomenclatura 

Os alcadienos seguem a regra dos outros hidrocarbonetos e o sufixo dieno, irá indicar a presença das duas 

duplas ligações. 

H2C – CH2 = C = CH3 →1,2(duplas entre os carbonos 1 e 2 , 2 e 3) + But(4 carbonos) + dien(duas lig. dupla) + 

o(hidrocarboneto) = But-1,2-dieno 

 

H2C – CH = CH – CH = CH – CH2 – CH3 →2,4(duplas entre os carbonos 2 e 3 , 4 e 5) + Hept(7 carbonos) + 

dien(duas lig. dupla) + o(hidrocarboneto) = Hept-2,4-dieno 
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Alcinos 
Alcinos (alquinos) são todos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturada, composto por uma tripla-

ligação entre 2 átomos de carbono, fórmula geral:  

 

CnH2n-2 

 

Exemplo: 

HC ≡ CH  → C2H(2.2)-2 → C2H2 

HC ≡ C – CH3 → C3H(2.3)-2 → C3H4 

 

Nomenclatura: 

Os alcinos permanecem com a mesma regra de nomenclatura dos alcenos. O prefixo correspondente ao 

número de átomos de carbono, seguindo de sufixo ino, que irá indicar a presença da tripla-ligação. 

 

HC ≡ CH – CH3 → 1(tripla entre o carbono 1 e 2) + Prop(3 carbonos) + in(uma lig. tripla) + o(hidrocarboneto) 

= Prop-1-ino ou Propino (não é necessário colocar o número 1) 

 

H3C – C ≡ C – CH3 → 2(tripla entre o carbono 2 e 3) + But(4 carbonos) + in(uma lig. tripla) + 

o(hidrocarboneto) = But-2-ino 

 

H2C – CH2 – CH2 – CH ≡ CH – CH2 – CH3 → 3(tripla entre o carbono 3 e 4) + Hept(7 carbonos) + in(uma lig. 

tripla) + o(hidrocarboneto) = Hept-3-ino 

 
Obs: Alcadiinos seguem o mesmo padrão dos alcadienos, porém ao invés de duas ligações duplas, serão 
duas ligações triplas que farão parte do hidrocarboneto. 
 

Exemplo: 

 

H3C – C ≡ C – C ≡ C – CH2 – CH3 → 2,4(tripla entre o carbono 2 e 3 , 4 e 5) + Hept(7 carbonos) + diin(duas lig. 

triplas) + o(hidrocarboneto) = Hept-2,4-diino 

 

Os hidrocarbonetos de cadeia fechada ou cíclica são compostos constituídos por carbono e hidrogênio, que 

têm no mínimo 3 carbonos na cadeia principal. Eles se dividem em aromáticos e não aromáticos (alicíclicos). 

 

Alicíclicos 

São compostos que não possuem anel benzênico e variam muito quanto ao número de carbonos de sua 

cadeia. Os principais são os ciclanos ou cicloalcanos e os ciclenos ou cicloalcenos. 

Sua nomenclatura segue o mesmo padrão dos hidrocarbonetos acíclicos: 

Posição dos radicais (caso existam) + Prefixo (“ciclo” + indicativo do número de carbonos da cadeia principal) 

+ Infixo ou indicativo de ligação (ligação simples, dupla, tripla...) + O (terminação de hidrocarbonetos) 
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Prefixos: 

3c → cicloprop 

4c → ciclobut 

5c → cicloent 

6c → ciclohex 

7c → ciclohept 

8c → ciclooct 

9c → ciclonon 

10c → ciclodec 

 

Infixo ou indicativo de ligações: 

Apenas ligações simples → an 

1 ligação dupla → en 

 

Ciclanos 

Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, saturada, e de fórmula geral: 

CnH2n 

 

Exemplo: 

 

a)                 ou → C3H(2.3) → C3H6 

 

 

 

 

 

b)   

     ou → C4H(2.4) → C4H8 

 

 

 

c)  

ou   → C5H(2.5) → C5H10 

 

 

 

 

 

Nomenclatura: 

A nomenclatura dos ciclanos é feita com o uso do prefixo (iniciado por “ciclo” seguido do radical 

correspondente ao número de átomos de carbono), mais o sufixo ano, que representa as ligações simples 

entre os átomos de carbono. 
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Exemplo: 

 C3H6 → Cicloprop (3 carbonos) + an (somente ligações simples) + o (hidrocarboneto) = Ciclopropano 

 

C4H8 → Ciclobut (4 carbonos) + an (somente ligações simples) + o (hidrocarboneto) = Etano 

 

C5H10 → Ciclopent (5 carbonos) + an (somente ligações simples) + o (hidrocarboneto) = Propano 

 

Obs: Ciclanos ramificados não possuem fórmula molecular CnH2n, eles variam quanto a isso. Eles vão ser 

nomeados conforme o seguinte padrão de nomenclatura: 

 
a) 1 ramificação → coloca-se o radical antes do nome da cadeia principal alicíclica. 
 

Exemplo: 

 

 

 

 

b) mais de 1 ramificação → a numeração do carbono se inicia por aquele que possuir a ramificação mais 

simples, e o sentido que se segue a partir de então deve buscar os menores números para as demais 

ramificações (pela regra dos menores números). 

 

Exemplo: 

 

 

Ciclenos 

Ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e insaturada, que apresentam uma dupla-ligação (entre 

átomos de carbono) na cadeia, de fórmula geral:  

CnH2n-2 

 

metilciclopropano 

 

1,2,5-trimetil-ciclohexeno 

 

1 

2 
5 
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Exemplo: 

 

ou   → C3H(2.3)-2 → C3H4 a) 

 

 

 

 

 

b)  

 

C6H(2.6)-2 → C6H10          ou → 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura: 

Assim como a dos ciclanos, a nomenclatura dos ciclenos é feita com o uso do prefixo (iniciado por “ciclo” 

seguido do radical correspondente ao número de átomos de carbono), mais o sufixo eno, que representa uma 

dupla-ligação entre os átomos de carbono.  

 

Exemplo: 

 C3H4 → Cicloprop (3 carbonos) + en (uma ligação dupla) + o (hidrocarboneto) = Ciclopropeno 

 

C5H8 → Ciclopent (5 carbonos) + en (uma ligação dupla) + o (hidrocarboneto) = Ciclopenteno 

 

Obs: Nos ciclenos, a insaturação vai determinar o carbono 1. Assim, a posição dos radicais ou ramificações 

nos ciclenos ramificados vai derivar da posição da insaturação. O sentido que se segue a partir de então 

também deve buscar os menores números para as demais ramificações (pela regra dos menores números). 

 

Exemplos: 
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Aromáticos 

São compostos que possuem sempre cadeias cíclicas de 6 carbonos e anel benzênico. O anel ou núcleo 

benzênico se deve ao fenômeno da ressonância que esses compostos sofrem.  

 

Vamos entender o que é a ressonância a partir do hidrocarboneto aromático mais simples que existe: o 

benzeno, de fórmula C6H6 (por isso o nome “núcleo ou anel benzênico”). 

Esse composto se constitui de 6 carbonos, entre os quais se intercalam 3 ligações simples com 3 ligações 

duplas. Com isso, os elétrons que compõem as ligações pi (π) mudam de posição na cadeia constantemente, 

sem que a posição dos átomos e o composto se alterem. Falando de outra forma, as ligações pi da substância 

se deslocalizam, ou seja, seus elétrons vagam pelo composto na forma de nuvens eletrônicas. Olhe: 

 

Os demais consideram-se derivados do benzeno, e sofrem o mesmo processo, da mesma maneira.  

Além deste, os mais principais compostos aromáticos são: 

 

Naftaleno: tem fórmula molecular C10H8 e é composto de 2 anéis aromáticos condensados. Seu nome vulgar 

ou comercial é naftalina. 

 

 

Antraceno: tem fórmula molecular C14H10 e é composto de 3 anéis aromáticos condensados. 
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Fenantreno: tem fórmula molecular C14H10 (é isômero do naftaleno, já que possui mesma fórmula molecular 

e estrutura diferente, mas isso será estudado futuramente) e é composto de 3 anéis aromáticos condensados. 

 

 

Tolueno: tem fórmula molecular C7H8, é composto de apenas um anel aromático e um radical metil. Por isso, 

chamamo-lo, também, de metilbenzeno, conforme a nomenclatura da IUPAC. 

 

 

Nomenclatura: 

Esses compostos fogem um pouco ao padrão dos demais hidrocarbonetos, nesse aspecto, já que não 

possuem “prefixo”, “infixo” e “sufixo” variáveis.  

Sendo assim, devemos gravar os nomes dos aromáticos principais já citados e usá-los como radicais.  

 

Já as ramificações dessas substâncias, que obviamente variam, seguem o seguinte padrão de nomenclatura: 

 

a) mais de 1 ramificação → a numeração do carbono se inicia por aquele que possuir a ramificação mais 

simples, e o sentido que se segue a partir de então deve buscar os menores números para as demais 

ramificações (pela regra dos menores números). 

 

OBS: Como sempre, as ramificações devem ser posicionadas no nome do composto conforme a ordem 

alfabética (exemplo: butil precede etil, que precede metil, que precede pentil, que precede propil, etc). 

 

Exemplos: 

 

 

 

1 

2 3 

4 

5 6 

2-etil-1-metil-4-propilbenzeno 

 

2-etil-1,4-dimetil-5-propilbenzeno 

ou 

2-etil-1-metil-5-propiltolueno 
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b) 2 ramificações → se as ramificações – sejam elas iguais ou diferentes – estiverem ocupando os carbonos 

1 e 2, usa-se o início “orto” ou apenas “o”; se estiverem ocupando a posição 1,3, usa-se “meta” ou apenas “m”; 

e se estiverem ocupando a posição 1,4, usa-se “para” ou apenas “p”.  

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Qualquer composto “dimetilbenzeno” pode levar o nome de xileno. Sendo assim, os exemplos anteriores 

podem ter os respectivos nomes: o-xileno, m-xileno e p-xileno. 

 

Obs2: As ramificações não necessariamente devem ser metil, nem mesmo apenas iguais, para podermos 

utilizar as expressões “orto”, “meta” e “para”. 

 

  

1,2-dimetilbenzeno 

ou 

orto-dimetilbenzeno 

ou 

o-dimetilbenzeno 

 

1 

2 

1,3-dimetilbenzeno 

ou 

meta-dimetilbenzeno 

ou 

m-dimetilbenzeno 

 

1,4-dimetilbenzeno 

ou 

para-dimetilbenzeno 

ou 

p-dimetilbenzeno 

 

1 

4 
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Exercícios 

 

1. O composto representado pela fórmula estrutural, abaixo, pertence à função orgânica dos ácidos 

carboxílicos e apresenta alguns substituintes orgânicos, que correspondem a uma ramificação como 

parte de uma cadeia carbônica principal, mas, ao serem mostrados isoladamente, como estruturas que 

apresentam valência livre, são denominados radicais.  
(Texto adaptado de: Fonseca, Martha Reis Marques da, Química: química orgânica, pág 33, FTD, 2007). 

 

 
 

O nome dos substituintes orgânicos ligados respectivamente aos carbonos de número 4,  5  e 8  da 

cadeia principal, são:  

a) etil, toluil e n-propil.    

b) butil, benzil e isobutil.    

c) metil, benzil e propil.    

d) isopropil, fenil e etil.   

e) butil, etil e isopropil.    
 

 

2. A estrutura correta para um hidrocarboneto alifático saturado que tem fórmula molecular 11 22C H  e que 

apresenta grupamentos etila e isopropila em sua estrutura é: 

 
 
 
 

 

a) 

    
 

c)    
 

 

e) 

    

b) 

    
 

d) 
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3. A partir das quantidades de água e gás carbônico produzidas numa reação de combustão completa de 

um hidrocarboneto (CxHy), ilustrada na equação não-balanceada a seguir, podemos chegar à fórmula 

molecular do reagente orgânico consumido. 

 

CxHy + O2 →  CO2 + H2O 

 

A combustão completa de 1,0 mol de um hidrocarboneto produziu 72 g de água e 89,6 L de gás 

carbônico, medidos nas condições normais de temperatura e pressão(CNTP). 

Esse hidrocarboneto pode ser classificado como:  

a) alcino    

b) ciclano    

c) alcano    

d) alcadieno    

e) alcadiino 

 

4. Um composto orgânico “X” apresenta os quatro átomos de hidrogênio do metano substituídos pelos 
radicais: isopropil, benzil, hidroxi e metil. A fórmula molecular de “X” é:  

a) C12H16O2.  

b) C11H16O.  

c) C12H18O.  

d) C11H14O2.  

e) C11H14O 

 

5. O gás de cozinha é uma mistura em que predomina o hidrocarboneto CH3CH2CH2CH3. O nome deste 
alcano é:  

a) isobutano.    

b) isopropano.    

c) butano.     

d) dimetiletano.   

e) metilpropano.    
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6.  Analise os nomes dos compostos de acordo com a IUPAC: 

 

 

 

a) 2-metil-3-etil-but-1-eno; 2-etil-pent-1-eno; 2-metil-pent-2-eno  

b) 2,3-dimetil-pent-1-eno; 3-metil-hexano; 2-metil-pentano  

c) 2-etil-3-metil-but-3-eno; 2-metil-hex-3-eno; 4-metil-pent-2-eno  

d) 2-metil-3-etil-buteno; 2-etil-pent-2-eno; 2-metil-pent-3-eno 

e) 2, 3-dimetil-pent-1-eno; 2-etil-pent-1-eno; 4-metil-pent-2-eno 

 

 

7.  A fórmula molecular do composto nona-3,5-dieno é: 

a) C19H26  

b) C19H38  

c) C9H18  

d) C9H16  

e) C9H12 
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8.  Os compostos representados pelas estruturas abaixo são corantes bastante conhecidos. De acordo 

com as estruturas, analise as afirmações a seguir. 
 

 

a) O índigo apresenta quatro anéis aromáticos. 

b) Na molécula do índigo, os anéis aromáticos estão conjugados entre si. O mesmo não ocorre no 

caso da brasilina. 

c) Os carbonos presentes na molécula do índigo possuem hibridização sp . 

d) existem ao todo 4 ligações π (pi). 

e) Todos os carbonos presentes na molécula da brasilina possuem hibridização sp3 .  

 

 

9.  “O Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar câncer de pulmão” Um dos responsáveis por esse 

mal causado pelo cigarro é o alcatrão, que corresponde a uma mistura de substâncias aromáticas, 

entre elas o benzeno, naftaleno e antraceno. As fórmulas moleculares dos três hidrocarbonetos citados 

são, respectivamente:  

 

 

 

a) C6H12, C12H12, C18H20  

b) C6H12, C12H10, C18H18  

c) C6H6, C10H10, C14H14  

d) C6H6, C10H8, C14H10 

e) C6H12, C10H8, C14H10 
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10.  Os nomes corretos para os compostos são: 

 

 

 

a) 1-metilcicloexeno-2; isopropilciclopropano; 1-metil-ciclohexa-2,5-dieno.  

b) 3-metilcicloexeno-1; isopropilciclopropano; 3-metil-ciclohexa-1,4-dieno.  

c) 1-metilcicloexeno-2; n-propilciclopropano; 1-etilciclohexa-2,5-dieno  

d) 3-metilcicloexeno-1; isopropilciclopropano; 3-etil-ciclohexa-2,5-dieno.  

e) 3-metil-1-cicloexeno; isopropilciclopropano; 1-metil-2,5-ciclohexadieno. 
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Gabarito 

 

1.  D 

   

 

2.  C 

A estrutura correta para um hidrocarboneto alifático saturado (ligações simples) que tem fórmula 

molecular 11 22C H  e que apresenta grupamentos etila 2 3( CH CH )− −  e isopropila 3 3( CH(CH ) CH )− −  em 

sua estrutura é: 

 
 

3. B 

Calculo do nº de mols de água  

nº = m / mol  

nº = 72g / 18  

nº = 4 ====> mols de água  

 

Calculo do nº de mols de CO2  

1mol = 22,4 ( em CNTP)  

x = 89,6  

x = 4 ====> mols de CO2  

 

Colocamos os valores achados na reação  

CxHy + O2 -------> 4 CO2 + 4 H2O  

Pelo princípio de lavosier chegamos a fórmula do Hidrocarboneto :  

C4H8 ===> fórmula pedida  

pela sua fórmula molecular vemos que ele é um alceno ou um Cicloalcano 
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4. C 

 
5. C 

CH3CH2CH2CH3 - BUTANO 

 

6. E 

I - 2, 3-dimetil-pent-1-eno 

II - 2-etil-pent-1-eno 

III - 4-metil-pent-2-eno 

 

7. D 

C9H16 

 

8. B 

A dupla entre os carbonos vizinhos ao nitrogênio mantém a  caracteristica aromática do índigo, fazendo 

com que tenham ligações alternadas. 

 

9. D 

 

 

10. B 

Quando se tem uma ligação dupla num hidrocarboneto, o carbono 1 sempre sera o carbono da dupla, 

seguindo pelo sentido de menores sequencias de números pra próxima dupla ou pra um possível radical. 
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Comportamento contemporâneo 

 

Resumo 

 

Vamos, antes de tudo, dar uma olhada nos temas de redação do ENEM que já foram cobrados até agora e 

guardam relação com este eixo? De certa forma, é muito fácil encontrar um pouco de cultura e 

comportamento humano em todas as temáticas da prova. Porém, destacaremos, aqui, as propostas que mais 

se aproximaram do assunto. 

 

● ENEM 1998: Viver e aprender 

● ENEM 1999: Cidadania e participação social 

● ENEM 2006: O poder de transformação da leitura 

● ENEM 2007: O desafio de se conviver com as diferenças 

● ENEM 2009: O indivíduo frente à ética nacional 

● ENEM 2010: O trabalho na construção da dignidade humana 

● ENEM 2011: Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado 

● ENEM 2012: Movimento imigratório para o Brasil no século XXI 

● ENEM 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira 

● ENEM 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil 

● ENEM 2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil.  

 

Quais foram as mudanças? 

De 1998 até 2011, como demonstrado acima, os temas não se direcionavam ao comportamento 

contemporâneo brasileiro, mas, sobretudo, partia de uma ideia comportamental mais ampla. Entretanto, é 

possível perceber que a relação entre cultura e sociedade não se distanciam a partir de 2012 com os temas 

ligados ao cenário brasileiro e sua sociedade. 

Assim, é necessário entender que, desde 2012, o ENEM exige uma visão crítica do comportamento atual da 

sociedade brasileira e os motivos para esta questão. Assim, entende-se que, muitas vezes, fatores como 

cultura e passado são legados de atitudes que necessitam ser argumentadas na hora da redação. 

Dessa forma, conseguimos compreender que a ideia de comportamento contemporâneo é construída a partir 

dos fatores históricos e culturais de uma sociedade. De fato, o tempo e os diferentes contextos são essenciais 

na formação de determinados hábitos, costumes, modos de agir. Por isso, é interessante discutir alguns 

conceitos e, principalmente, fazer uma análise de como chegamos até aqui, criando repertório para diversas 

temáticas de redação.  
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Exercícios 

 

Texto para as questões 1, 2 e 3 

 “Mais do que um homem, é apenas uma carcaça de homem constituído por meros idola fori; carece 

de um ‘dentro’, de uma intimidade sua, inexorável e inalienável, de um eu que não se possa revogar. Daí 

estar sempre em disponibilidade para fingir ser qualquer coisa. Tem só apetites, cre ̂ que só tem direitos 

e não cre ̂ que tem obrigações: é o homem sem nobreza.” 

      

(José Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas)  

     

Em seu "A rebelião das massas", o filósofo espanhol José Ortega y Gasset define, com clareza, o perfil 

do indivíduo que lota as ruas de nossa sociedade atual: o homem-massa. Para ele, o cidadão de hoje 

não passa de alguém que sofre influências, que tem comportamentos determinados por algo externo 

a ele, sem algo próprio. Isso reflete a dificuldade de se estudar, a partir do final do século XIX e, 

principalmente, dos anos 50 em diante, o estudo dos aspectos psicológicos individuais desse homem, 

fruto do surgimento dessa sociedade massificada. 

 

1. Que aspectos objetivos caracterizam um indivíduo inserido no contexto da sociedade de massa? 

 

2. Quais são os elementos que, associados, compõem a base desse tipo de sociedade? 

 

3. Aponte as limitações de análises desse tipo. 
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4.  

 
 

Em muitas pessoas já é um descaramento dizerem "Eu".  

T.W. Adorno 

 

Não há sempre sujeito, ou sujeitos. (...) 

Digamos que o sujeito é raro, tão raro quanto as verdades. 

A. Badiou 

 

Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica 

da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da 

ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de 

escolher o que é sempre a mesma coisa. 

T.W. Adorno 

 

A partir da tela e dos fragmentos acima reproduzidos, explique por que se pode afirmar que "a 1ª pessoa 

é uma ilusão". Associe essa ideia ao livre-arbítrio e explore exemplos que permitam corroborar a 

afirmativa. 
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Texto para as questões 5 e 6 

Muito se discute acerca das formas de se atingir a felicidade no mundo contemporâneo. Entretanto, 

se nos permitirmos algum grau de generalização, podemos dizer que a civilização ocidental 

contemporânea parece viver uma espécie de mal-estar no mundo - em uma espécie de 

neorromantismo. 

 

5. Aponte possíveis causas para essa "sensação". 

 

6. Explique de que forma a mídia ajuda a compor esse quadro. Relacione ao fato de Idealização e 

decepção estarem associadas ao mercado editorial, de livros de autoajuda.  

 

7.  

 
CAULOS. Disponível em: www.caulos.com. Acesso em 24 set. 2011. 

 

O cartum faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa a 

a) a opressão das minorias sociais. 

b) carência de recursos tecnológicos. 

c) falta de liberdade de expressão. 

d) defesa da qualificação profissional. 

e) reação ao controle do pensamento coletivo. 
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8.  

 

A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento 

fundamental para a instalação de um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado. Essa 

fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet: 

a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo 

b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados 

c) emitem juízos sobre os outros mas não se veem na posição de acusados 

d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos 

 

9.  

 

A foto apresentada faz referência a um dos episódios dos naufrágios Sírios em imigrações para a 

Europa. Com base nisso, comente a questão da banalização de imagens trágicas no que diz respeito à 

desumanização do indivíduo. 
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10.  

 

A catarse caracteriza a relação de identificação subjetiva ocorrida entre o público e a obra de arte. 

Comente quais são os estímulos contemporâneos que provocam o reconhecimento catártico. 

 

 

Questão Contexto 

 

 
A tirinha do grupo Quadrinhos Ácidos reflete o nosso comportamento na sociedade atual. Um dos 

agentes para tal conduta pode ser, como vimos nos exercícios, os veículos de comunicação e as 

propagandas. Analise a imagem e faça uma reflexão da influência atual das propagandas em relação 

ao estilo de vida social.  
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Gabarito 

 

1. A massificação pode ser definida como padronização do comportamento dos indivíduos em que todos 

tendem a ser iguais. 

 

2. Os elementos que compõe a base da sociedade podem ser vistos como indústria (mercado) e 

propaganda (mídia), sendo caracterizado como um círculo vicioso do consumo.  

 

3. As limitações desta análise podem variar de acordo com a situação geográfica de cada grupo de 

indivíduos ou sociedade, como em grandes centros influenciados pelo poder de consumo e que possuem 

acessos às propagandas e a compra.  

 

4. livre arbítrio: autonomia e independência perante a sociedade. Entretanto, na sociedade atual, esta teoria 

é vista como utópica por não haver escolha desprovida de uma concepção influenciada pela sociedade.  

 

5.  Devido aos grandes desenvolvimentos industriais e a quantitativa variedade de influências que podemos 

reconhecer no mundo contemporâneo, a falta de saciedade, ou seja, a necessidade de sempre possuir 

mais bens e consumir mais produtos torna a sociedade desprovida de um bem-estar duradouro, tendo 

prazo de validade.  

 

6. As grandes mídias contribuem para essa sensação pelo fato de venderem este tipo de comportamento 

social, em contraposição também utilizam dos meios de propagandas para vender livros de autoajuda 

contra este tipo de influência, sendo, de ambas as formas, manipuladora de uma grande massa em busca 

de lucro.  

 

7. E 

No cartum apresentado, todos os homens estão representados por bonecos de corda que andam para a 

mesma direção (como se estivessem sem escolha), exceto um. Este único diferente, além de apresentar 

uma cor distinta, não tem corda nas costas para controlá-lo e segue em outra direção (o que nos induz a 

pensar que foi responsável pela escolha de seu próprio caminho). 

 

8. C 

Se a internet é um tribunal no qual todos julgam todos, mas ninguém que esteja sendo acusado, então 

não há réus; isto é, ninguém que julga admite a si mesmo na posição de acusado. 

  



 
 

 

 

8 

Redação 
 

9. Os momentos catárticos são importantes nas nossas vidas, pois são com eles que um ser consegue se 

conhecer melhor, através de contatos com estímulos. Isso quer dizer que o ser humano deve ser 

estimulado por elementos externos para conseguir fazer esses reconhecimentos. Na atualidade, os 

estímulos que provocam esse reconhecimento são: novelas (fazem parte da identidade cultural 

brasileira), leituras (a literatura, por exemplo, era o retrato dos comportamentos sociais de uma época), 

esportes (motivação de torcida, grau de identificação de um time), religião (as pessoas se distanciam de 

sua realidade em busca de esperança). 

 

10. A catarse, na filosofia, tem como definição a liberação de algo reprimido, dessa forma, os processos de 

massificação de estímulos e de padronização comportamental podem gerar algumas ações catárticas 

que abrangem um senso crítico social, ou seja, uma visão mais ampla do que se tem como cultura e 

sociedade.  

 

 

Questão contexto  

As propagandas, nos dias hodiernos, garantem um grande papel influenciador na sociedade por impor 

moldes de conduta para uma sociedade como um todo. Vendo o primeiro exemplo, é possível acreditar 

que o padrão é ser magro e “bonito”, estar sempre de bom-humor e não garantir falhas. Assim, a 

frustração social se inicia por um viés utópico de que todas as pessoas devem se encaixar em um padrão 

imposto pelas grandes indústrias de consumo, sendo garantido, ainda mais, vendas em produtos que 

garantirão esse possível alcance.  
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Instituições sociais 

 

Resumo 

 

Se há uma coisa que qualquer estudante de sociologia rapidamente aprende e passa a perceber é 

que todo ser humano é profundamente moldado pela sociedade em que vive. Naturalmente, isto não significa 

que não somos livres ou que não fazemos nossas próprias escolhas. Significa apenas que nossa liberdade 

não é absoluta e ilimitada, mas sim situada e contextual. Em suma, nós não somos determinados pela 

sociedade, mas somos radicalmente influenciados por ela. Em sociologia, dá-se o nome técnico de 

socialização a  esse processo de integração do indivíduo na vida social, no qual o sujeito é profundamente 

moldado pelos padrões de funcionamento da sua sociedade. 

 Naturalmente, o processo de socialização não se dá rapidamente e de imediato, mas gradualmente e 

por etapas. Os principais agentes responsáveis pela socialização são as chamadas instituições sociais, isto 

é, aquelas estruturas e organizações básicas que sustentam e organizam o funcionamento da vida coletiva 

Tradicionalmente, os sociólogos consideram cinco instituições sociais como as mais importantes. 

São elas a família, a língua, a educação, a política e a religião. Tais instituições sociais são consideradas as 

mais relevantes por serem universais, isto é, estão presentes em toda e qualquer cultura, não há registro de 

sociedade humana sem a sua presença. 

A família é a instituição social mais básica e inicial, responsável pela chamada socialização primária, 

isto é, pela primeira integração do indivíduo em sociedade, através do ensino da língua, da transmissão de 

valores, do ensinamento das normas básicas de convívio social, etc. Sua importância é essencial, uma vez 

que ela é quem torna o sujeito apto a viver socialmente. Não à toa, famílias desestruturadas tendem a formar 

pessoas desajustadas na sociedade. 

Há, nas diversas culturas, os mais diferentes modelos de família: patriarcais, nas quais a liderança 

compete ao homem, e matriarcais, nas quais a chefia cabe à mulher; monogâmicas, nas quais os dois 

cônjuges são casados apenas entre si, poligâmicas, nas quais um homem é casado com várias mulheres, e 

poliândricas, nas quais uma mulher é casada com vários homens; etc. Na sociedade ocidental 

contemporânea, o papel desta instituição é cumprido pela família nuclear, ou seja, pai, mãe e filhos. Nas 

sociedades tradicionais, por sua vez, a função da instituição familiar era exercida por toda a chamada família 

extensa, que inclui avós, tios, primos, etc. Daí a importância das clãs, das tribos, etc. 

A língua é a instituição social que tem como papel garantir a comunicação entre os membros da 

sociedade. Sua existência é indispensável, uma vez que, sem comunicação, a sociedade não teria como se 

organizar e sobreviver. Há, nas variadas culturas humanas, os mais diversos tipos de língua: umas são 

ágrafas, isto é, apenas orais, faladas; outras possuem escrita. Nesta última categoria, a variedade também é 

grande: há aquelas que usam alfabetos, as que usam hieróglifos, as que se valem de ideogramas, etc. O que 

não há é registro de sociedade humana sem linguagem. 

A educação não é a única, mas é a principal instituição responsável pela chamada socialização 

secundária, isto é, por todos aqueles processos de integração social que se dão para além do nível familiar. 

De fato, seu papel é precisamente transmitir às gerações mais novas os conhecimentos disponíveis em 

sociedade, herdados das gerações passadas através da tradição e que a família não tem condições de 

transmitir por si só. 

Neste ponto, é importante, para entendermos bem esta instituição social, não confundirmos 

educação com escola. De fato, é claro que há sociedades humanas sem escolas, ou seja, sem 

estabelecimentos de ensino voltados para a transmissão de um conhecimento intelectual e acadêmico, cujo 

aprendizado é verificado através da aplicação de provas. Há, efetivamente, sociedades sem esse tipo de 

educação formal. O que não é sociedade sem educação: sem transmissão de valores, tradições e cultura 
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adquirida. Um velho cacique que ensina os pequenos indiozinhos a caçar os está educando, ainda que sua 

prática de ensino não seja escolar. 

A política é a instituição social responsável pela organização e regulação da vida coletiva. Seu papel 

é administrar os conflitos sociais e zelar pelo bem daqueles que estão sob sua autoridade. Tal como não há 

sociedade sem língua, sem família e sem educação, também não há sociedade sem política. Podem existir 

talvez (discute-se muito sobre isso), sociedades sem Estado, isto é, sem uma autoridade burocrática, 

impessoal e formal. Não há, no entanto, sociedades sem liderança política, sem chefes que guiem a vida em 

comum. Com efeito, o próprio bom funcionamento da sociedade exige a existência dessa autoridade. 

Existem, na realidade, os mais diversos tipos de regimes políticos, tradicionalmente agrupados em 

três gêneros: os democráticos, nos quais a autoridade política pertence a todo o povo, seja exercendo-a 

diretamente, seja mediante a eleição periódica de representantes seus; os aristocráticos, nos quais o poder 

pertence a uma pequena elite, seja ela intelectual, religiosa, financeira, militar ou o que for; e os monárquicos, 

nos quais a autoridade política cabe a apenas um indivíduo isoladamente, homem ou mulher, normalmente 

dono de um título especial, como rei, imperador, príncipe, arquiduque, xá, sultão, etc. 

Por fim, a religião é a instituição social que tem como propósito central oferecer um sentido e 

explicação para a vida humana, fazendo-o através do apelo ao sagrado, isto é, a uma instância superior, divina, 

sobrenatural. O vínculo do homem como o sagrado, por sua vez, usualmente se dá através da fé, da oração, 

da prática de certas normas morais e do cumprimento de determinados ritos religiosos. Evidentemente, há, 

ao longo da história, diversos registros de indivíduos não religiosos e mesmo anti-religiosos. O que não há é 

caso conhecido de uma sociedade na qual a religião de maneira geral não exista. 

Existem os mais diversos tipos de religiosidade, dentre as quais se destacam o politeísmo, que é a crença em 

vários deuses; o monoteísmo, que é a crença em um único Deus; o henoteísmo, que é a crenças em vários 

deuses, mas existindo um deus supremo, base de todos demais; o panteísmo, crença de que não há um deus 

pessoal, mas sim que Deus é a própria natureza e que, portanto, todas as coisas são parte de Deus; etc. Cabe 

lembrar aqui um dado curioso: apesar de ser assim na quase totalidade dos casos, não é necessário, para 

uma pessoa ser religiosa, que ela acredite em um Deus ou em deuses. Certos ramos do budismo são ateus, 

isto, é não creem em qualquer forma de divindade, mas não deixam de ser correntes religiosas, uma vez que 

propõem o vínculo do homem com uma instância sagrada.  
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Exercícios 

 

1. A Escola é considerada pela Sociologia uma instituição, pois se trata de um conjunto de relações entre 

indivíduos mediadas por normas e procedimentos padronizados de comportamento, aceitos pela 

sociedade como importantes para a socialização dos sujeitos e para a transmissão de determinado 

conhecimento compartilhado pela cultura. 

                     

Assinale a alternativa que NÃO indica uma das funções das instituições escolares. 

a) Preparar os sujeitos para os papéis profissionais e ocupacionais.    

b) Transmitir a herança cultural do grupo.    

c) Promover a mudança social por meio de pesquisas.    

d) Estimular a sociabilidade entre os sujeitos.    

e) Desenvolver o senso crítico-reflexivo para questionar a autoridade dos adultos e romper com as 

regras sociais.    

 

 

2. O rapaz que pretende se casar não nasceu com esse imperativo. Ele foi insuflado pela sociedade, 

reforçado pelas incontáveis pressões de histórias de família, educação, moral, religião, dos meios de 

comunicação e da publicidade. Em outras palavras, o casamento não é um instinto, e sim uma 

instituição. 
 BERGER, P. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. Petrópolis: Vozes, 1986 (adaptado). 

  

 O casamento, conforme é tratado no texto, possui como característica o(a) 

a) consolidação da igualdade sexual.     

b) ordenamento das relações sociais.     

c) conservação dos direitos naturais.     

d) superação das tradições culturais.     

e) questionamento dos valores cristãos.     
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3. Leia o texto a seguir: 

  

Amor 

Menino rejeitado por casais heterossexuais por ser “feio e negro demais” é adotado por casal 

homossexual 

O garoto de quatro anos havia sido rejeitado por outros três casais heterossexuais 

  

  

Atualmente, um dos debates mais acirrados da sociedade brasileira diz respeito à capacidade de casais 

homossexuais fornecerem estrutura familiar para o desenvolvimento de uma criança. Ao contrapor o 

senso comum de que apenas a família constituída por um homem e uma mulher pode oferecer essa 

estrutura, ganhou repercussão, nas redes sociais, o caso do garoto de quatro anos que foi adotado por 

um casal homossexual após ser rejeitado por três casais heterossexuais com as justificativas de ser 

“feio” e “negro demais”. (...) 
Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2015/02/27/> Adaptado. 

Acesso em: junho 2015 

  

 O tema apresentado no texto se refere ao conceito sociológico de 

a) Comunidade.    

b) Instituição social.    

c) Indicadores políticos.    

d) Igualdade de gênero.    

e) Democratização das classes trabalhadoras.    

   

 

4. Um dos fenômenos sociais de destaque nos estudos sociológicos são as instituições sociais. 

Conceituadas como “toda forma ou estrutura social estabelecida, constituída, sedimentada na 

sociedade e com caráter normativo – ou seja, ela define regras e exerce formas de controle social”. Por 

isso, mudanças nas instituições sociais geralmente envolvem disputas entre conservadores e 

progressistas. 
 OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 2008. 

  

 A situação que tem gerado disputa ideológica na sociedade brasileira tanto no discurso de senso 

comum como nas instâncias de poder, em virtude do processo de mudança na formatação da 

instituição social denominada de família, é 

a) a comemoração ao divórcio.    

b) o casamento religioso entre viúvos.    

c) a união estável para os casais idosos.    

d) a adoção de crianças por casais do mesmo sexo.    

e) a perda da guarda dos filhos por abandono de incapaz.    
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5. Instituição social é definida pela Sociologia como um conjunto de relações sociais relativamente 

permanentes, que absorve valores e procedimentos comuns e atende as necessidades básicas da 

sociedade. A Educação é um exemplo de instituição social, cujo papel é o de socializar os indivíduos 

no grupo comunitário. 

  

Nesse contexto, NÃO é função da educação 

a) transmitir a herança cultural.    

b) promover mudanças por meio do engajamento na pesquisa.    

c) familiarizar os indivíduos com os vários papéis da sociedade.    

d) prover a preparação para os papéis ocupacionais e profissionais.    

e) preparar os indivíduos para os papéis sociais exigidos exclusivamente pela família.    

   

 

6. O estudo da religião é uma atividade desafiadora, que impõe demandas muito especiais à imaginação 

sociológica. Ao analisar práticas religiosas, temos que compreender as muitas crenças e rituais 

diferentes encontrados nas diversas culturas humanas. 
 GIDDENS, A. Sociologia. 6ª edição. Porto Alegre: Penso, 2012, p. 483. 

  

A abordagem sociológica acerca do fenômeno da religião é bastante variada. Karl Marx, ao analisar a 

função da religião na sociedade capitalista, faz uma interpretação bem diferente daquele de Durkheim 

e de Weber. Que abordagem é essa adotada por Marx? 

a) Marx relaciona a religião com a alienação e a ideologia. Segundo ele, a religião conforma os 

homens no regime de dominação no qual eles vivem, destituindo-os da sua capacidade de 

transformação da realidade e justificando desigualdades e injustiças em nome de deuses que são, 

na verdade, fruto da criação humana.    

b) Marx faz uma abordagem otimista acerca da religião. Segundo ele, todas as religiões, em um 

sistema capitalista mundial, tendem a se sincretizar em um único modelo religioso de valorização 

do homem enquanto ser fundamental.    

c) Marx considera a religião como elemento fundante do capitalismo moderno. Para ele, a religião 

oferece a base sobre a qual a moral burguesa irá se constituir. A essa base ele deu o nome de 

espírito do capitalismo.    

d) Marx analisa a religião a partir do totemismo australiano. É desse modelo religioso que ele extrai a 

importância da religião para a solidariedade orgânica no capitalismo.    

e) Marx compreende a religião como um produto da indústria cultural. Tal como os produtos culturais 

de massa, a religião tem a característica de inebriar a população, fazendo com que ela não perceba 

os problemas sociais. É por isso que ele afirmou que “a religião é o ópio do povo”.    
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7. Escola pública do DF começa a testar chip para monitorar alunos 

  

Por meio de um chip fixado no uniforme, uma turma de 42 estudantes do primeiro ano do ensino médio 

tem suas entradas e saídas monitoradas no CEM (Centro de Ensino Médio) 414 de Samambaia, cidade-

satélite do Distrito Federal. 

O projeto, que começou a funcionar no dia 22 de outubro, manda mensagem por celular aos pais ou 

responsáveis pelos alunos, informando o horário de entrada e saída da escola. 

Segundo a diretora do CEM, a medida foi tomada para aumentar a permanência dos alunos nas salas 

de aula. "Os professores dos últimos horários reclamam que muitos alunos costumam sair antes do 

término das aulas. Por mais que a escola tente manter o controle, eles dão um jeito de sair da escola". 

  
Folha on-line. 30 out. 2012. Adaptado. Disponível em: <http://folha.com/no1177555>.  Acesso em 30 out. 2012. 

  

O texto apresenta uma forma de controle de estudantes dentro da instituição escolar. Esse tipo de 

instrumento está vinculado a qual lógica apresentada pelo filósofo Michel Foucault? 

a) Emancipação, que tem como fundamento tornar os estudantes sujeitos autônomos.    

b) Panoptismo, que tem intenção de controlar, mas também de tornar mais produtivos os corpos 

observados.    

c) Regime de verdade, que faz com que a Escola esteja comprometida com a emancipação humana.    

d) Luta de Classes, que torna tensa a relação entre estudantes e professores.    

e) Violência simbólica, que agride o sujeito através da linguagem.    

   

 

8. A respeito dos estudos sobre instituições familiares, assinale V nas afirmativas verdadeiras e F, nas 

falsas. 

(     ) O conceito sociológico de “família” é definido como a união entre um homem e uma mulher, 

ligados por laços de sangue, de matrimônio ou de adoção. 

(     ) As relações desiguais de poder dentro da família revelam que certos membros tendem a ter 

mais benefícios que outros. 

(     ) Os casamentos, atualmente, têm caráter voluntário, não sendo mais orientados apenas por 

interesses econômicos e familiares, o que ocasionou liberdades, mas também novas coerções. 

(     )  Os primeiros casos de casamento entre pessoas do mesmo sexo, no Brasil, é amparado pelo 

princípio de isonomia, para o qual todos são iguais perante a lei. 

 A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 

a) F V F V    

b) V F F F    

c) F V V V    

d) V F F V    

e) V F V F    
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9. O casamento não é objeto de nenhuma cerimônia, e a acelerada circulação matrimonial dos jovens faz 

dele um negócio corriqueiro. No entanto, sempre que uma união se torna pública com a mudança de 

domicílio de alguém, produz-se uma sutil comoção na aldeia. O novo casal começa imediatamente a 

ser visitado por outros casais, seu pátio é o mais alegre e bulhento à noite; ali se brinca, os homens se 

abraçam, as mulheres cochicham e riem. Dentro de alguns dias, nota-se uma associação frequente 

entre o recém-casado e um outro homem, bem como entre sua mulher e a mulher deste. Os dois casais 

começam a sair juntos à mata, a pintar-se e decorar-se no pátio do casal mais novo. Está criada a 

relação de apihi-pihã. 
 Instituto Socioambiental. Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/arawete/106> Acesso em 13 dez. 

2012. 

  

O texto acima descreve como se constroem as alianças matrimoniais e as relações de amizade entre 

os Araweté, grupo indígena que vive atualmente no estado do Pará. 

 A respeito da instituição do casamento, assinale a alternativa correta sociologicamente. 

a) O casamento deve ser sempre constituído por pessoas de sexos opostos.    

b) O casamento, por ser uma construção social, pode existir de formas diversas.    

c) O casamento existe somente na sociedade ocidental.    

d) Todo casamento pressupõe um rito de passagem.    

e) O casamento é desejado somente pelas mulheres.    

   

 

10. “A instituição familiar é essencialmente dinâmica, e este dinamismo tornou-se muito visível na segunda 

metade do século XX, não só no Brasil, mas em praticamente todo o mundo ocidental. A família 

tradicional foi adquirindo contornos nunca antes imaginados. As novas configurações da família 

levaram a sociedade, e inclusive os cientistas sociais, a anunciarem a falência desta instituição social. 

Mas, não era o fim, e sim a prova da imensa capacidade criativa do ser humano de adequar-se a novas 

necessidades e novos valores.” 
 (PARANÁ. Livro didático de Sociologia. Curitiba, 2006, p.110). 

  

Segundo o texto é correto afirmar que 

a) a instituição familiar se caracteriza por ser, essencialmente, matrilinear, dinâmica e imutável.    

b) atualmente, as famílias se configuraram de maneiras distintas.    

c) existe uma estrutura familiar que deve ser seguida por toda sociedade tida como correta.    

d) não se configura como família onde não há a presença de um pai ou de uma mãe.    

e) a família tradicional é imutável e estática.    
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Gabarito 

 

1. E 

Ainda que a escola tenha como função desenvolver o senso crítico-reflexivo nos estudantes, ela também 

tem uma função de reprodução da sociedade: a de transmitir o legado cultural através das gerações. 

Assim sendo, ela não pode ser absolutamente revolucionária, pois isso faria com que ela deixasse de 

existir.   

  
2. B 

As instituições sociais são importantes, entre outras coisas, para que a sociedade tenha uma 

estabilidade. O casamento, por exemplo, tem importante função social ao criar laços mais ou menos 

duradouros e que permitem aos indivíduos constituírem famílias e educar os seus filhos de acordo com 

as regras sociais que compartilham.   

  
3. B 

Implicitamente, o texto faz referência à família como instituição social. Podendo variar historicamente e 

culturalmente, a família pode ter diversas configurações, tal como apresenta o texto da questão.   

  
4. D 

A família é uma das instituições sociais fundamentais da sociedade. Por esse motivo, ela corresponde a 

uma arena de disputa política acerca de sua definição. A demanda por adoção de crianças por parte de 

casais do mesmo sexo põe em questão o modelo tradicional de família, baseada em relações 

heterossexuais.   

  
5. E 

A alternativa [E] é claramente incorreta. A educação faz uma mediação entre o ambiente público e privado 

de socialização. Sendo assim, preparar os indivíduos para os papéis exigidos pela família seria uma 

função da própria família, e não da educação.   

  
6. A 

Somente a alternativa [A] está correta. Marx enxergava a religião como um elemento ideológico e 

alienante. Entretanto, é importante considerar que isso não significa que, para ele, a religião seja fruto da 

indústria cultural. Esse próprio conceito de indústria cultural não foi elaborado por Karl Marx, mas por 

seus sucessores da Teoria Crítica.   

  
7. B 

Somente a alternativa [B] está de acordo com a argumentação de Michel Foucault. O controle sobre os 

corpos não tem intenção somente de vigiar os indivíduos, mas também te torná-los mais úteis e 

produtivos. É por isso que a instituição escolar se apropria desse instrumento para fazer os alunos 

ficarem na sala de aula.   

  
8. C 

Somente a primeira afirmativa é falsa. O conceito de família varia conforme a sociedade e o período 

histórico, devido à multiplicidade das formas de relações sociais. O conceito apresentado na afirmativa 

é, na verdade, a definição popular de família.   
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9. B 

A instituição do casamento é uma construção social. Por isso, pode assumir formas bastante diversas, 

como, por exemplo, aquela apresentada no texto do enunciado.   

  
10. B 

Afirmações como “a instituição familiar é essencialmente dinâmica” e “a família tradicional foi adquirindo 

contornos nunca antes imaginados” deixam entrever como a instituição familiar tem-se modificado, 

assumindo formas várias na sociedade brasileira contemporânea. Sendo assim, somente a alternativa 

[B] está correta.   
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