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Excreção comparada  

 

Resumo 

 

Excreção é o mecanismo de eliminação das excretas, restos do metabolismo celular, de modo que essas 

excretas não acumulem no organismo e causem possíveis estragos. Entre as excretas, podem-se destacar 

as excretas nitrogenadas, oriundas do metabolismo dos aminoácidos. A metabolização destes aminoácidos 

gera amônia, que em alguns animais será convertida em outros compostos. As excretas nitrogenadas são as 

principais excretas do organismo. 

Ao contrário do que se pensa, fezes não são excretas, e sim restos da digestão fisiológica. No corpo humano, 

um exemplo mais correto de excreta seria a ureia, contida na urina. 

 

Entre as excretas nitrogenadas, destacam-se a amônia, a ureia e o ácido úrico. 

Amônia: Altamente tóxica, altamente solúvel, adotada por animais que habitam ambientes aquáticos, como 

equinodermos, moluscos, larvas de anfíbios, peixes ósseos, crustáceos e cnidários. 

Ureia: Toxicidade média, solubilidade média, adotada por alguns animais terrestres, como minhocas, 

mamíferos e anfíbios adultos, e também é adotada por peixes cartilaginosos, influenciando na sua 

osmorregulação. 

Ácido Úrico: baixa toxicidade, baixa solubilidade, excreta mais adaptada ao meio terrestre, devido ao baixo 

gasto de água em sua eliminação, ideal para animais ovíparos, adotada por aves, répteis e insetos. 

 

A conversão da amônia nestes compostos ocorre no fígado. Mamíferos adotam a ureia como excreta 

nitrogenada para economizar água (já que a amônia é tóxica demais e gasta um excesso de água em sua 

eliminação) e devido a sua solubilidade maior que o ácido úrico, já que há trocas entre o organismo do feto e 

o organismo da mãe, sendo as excretas do feto eliminadas pelo corpo da mãe, e a pouca solubilidade do 

ácido úrico tornaria isso inviável. 

 

Protrozoários 

Protozoários de água doce fazem uso de um vacúolo pulsátil para realizar sua osmorregulação, já que são 

hipertônicos com relação ao meio. Isso faz com que a água adentre a célula por osmose, e esse processo 

poderia, com o tempo, levar ao rompimento da célula (plasmoptise). No entanto, o vacúolo pulsátil permite a 

expulsão de água e excretas do meio intracelular, impedindo que a água se acumule em excesso e destrua a 

célula. 
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Platelmintos 

Planárias apresentam protonefrídeas, também conhecidas como células-flama, que são células ciliadas 

ligadas a dutos. Por difusão, excretas e substâncias úteis, como sais minerais, caem nestes dutos junto a 

água, que chega lá por osmose. As células-flama então expulsam da célula todos os compostos que caem 

naqueles dutos, desempenhando então papel de osmorregulação e de excreção, ainda que de maneira pouco 

eficiente. 

 

 

Anelídeos e Moluscos 

Em anelídeos e moluscos, há o surgimento de metanefrídeas. As metanefrídeas apresentam uma 

extremidade ciliada que puxa tanto excretas quanto água quanto substâncias úteis do celoma do animal. No 

entanto, o duto condutor destas nefrídeas é contorcido, aumentando a superfície de contato e permitindo 

assim a reabsorção de substâncias úteis, como sais, glicose e água. Sendo assim, somente excretas e 

substâncias em excesso são eliminadas pelo nefridióporo, a extremidade que leva ao meio extracorpóreo. 
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Artrópodes 

Em artrópodes, as estruturas secretoras são variadas. Nos insetos, dutos coletores captam excretas na 

hemolinfa do animal, e esses túbulos levam ao intestino, por onde serão eliminadas as excretas junto as fezes. 

Esses túbulos são conhecidos como Túbulos de Malpighi, também presentes em miriápodes (gongolos e 

lacraias). 

Aracnídeos apresentam glândulas coxais, que eliminam as excretas destes animais na região das pernas que 

seria equivalente a coxa, enquanto crustáceos excretam pelas glândulas verdes, também conhecidas como 

glândulas subantenais, localizadas abaixo das antenas. 

 

 

 

Vertebrados 

Nos vertebrados, o principal órgão excretor é o rim. O rim surge primeiro nas lampreias, com um rim pronéfreo, 

ou cefálico, bem primitivo, que se assemelha a um conjunto de nefrídeas. As excretas passam do sangue a 

uma cavidade corpórea e só depois são captadas pelo rim, ou seja, não é um mecanismo muito eficaz. O rim 

mesonéfro, ou torácico, está presente em peixes e larvas de anfíbios, e capta excretas do celoma, mas já 

apresenta a estrutura de néfrons. Anfíbios adultos, répteis, aves e mamíferos apresentam rins metanéfricos, 

ou abdominais, captando excretas direto da corrente sanguínea, sendo o mais eficiente de todos. 

 

Peixes Cartilaginosos 

Quanto a osmorregulação, tubarões e outros peixes cartilaginosos são capazes de se manter isotônicos com 

relação ao meio aquático marinho, garantindo assim que não desidratem por osmose. Realizam isso através 

do acúmulo de ureia no corpo. O excesso de sais é eliminado através de uma glândula localizada no intestino, 

liberando esses sais pelo ânus. 

 

Peixes Ósseos 

Peixes ósseos de água salgada estão constantemente perdendo água por osmose para o meio, já que estão 

em meio hipertônico. Para compensar isso, eles ingerem a água salgada e eliminam o excesso de sal através 

das brânquias, permitindo assim manter sua hidratação. Eles urinam pouco, como outra medida para evitar a 

perda de água. 
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Peixes de água doce estão constantemente ganhando água do meio, já que a água doce é hipotônica em 

relação aos seus corpos. Para regular isso, eles evitam ingerir a água e apresentam uma grande liberação de 

urina, já que não precisam se preocupar com suas reservas hídricas.  

 

Seres Humanos 

A principal excreta nitrogenada humana é a ureia, sintetizada no fígado a partir da amônia, no ciclo da ureia. 

O principal órgão excretor humano são os rins, que sintetizam a urina a partir de suas unidades funcionais, os 

néfrons. 

 

Os rins podem ser divididos em uma região periférica (córtex) e uma região mais interna (medula). Os néfrons 

estão localizados no córtex, e terminam em túbulos coletores que, juntos, formam as pirâmides renais. Essa 

urina formada nos néfrons segue das pirâmides renais até o cálice renal, uma câmara no interior do rim, e de 

lá segue até a pelve renal, que forma um tubo, originando o ureter, que segue até a bexiga, onde a urina será 

armazenada até ser eliminada pelo canal da uretra. 

 

Néfron 
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O néfron é a unidade funcional renal, onde ocorre a filtração de sangue para a eliminação da ureia pela urina. 

O sangue chega ao glomérulo em alta velocidade por arteríolas, e a alta pressão extravasa diversas 

substâncias, como água, glicose, sais minerais (como Sódio), ureia e aminoácidos (não proteínas, já que estas 

são moléculas grandes demais). Essas substâncias formam o filtrado glomerular, que é captado pela Cápsula 

de Bowman. Ao longo do túbulo contorcido proximal e da alça descendente (parte proximal da Alça de Henle) 

há uma reabsorção dos solutos, com exceção da ureia, mediada pelo hormônio aldosterona.O retorno destas 

substâncias à corrente sanguínea pode aumentar a pressão arterial, sendo então inibidores de aldosterona 

populares remédios contra alta pressão arterial. 

 

A partir da segunda metade da Alça de Henle (porção da alça ascendente) e do tubulo contorcido distal, há a 

reabsorção de água, mediada pelo hormônio ADH, que abre canais proteicos conhecidos como aquaporinas, 

filtrando a água presente nessa urina semi-formada, deixando-a mais concentrada e evitando a desidratação 

por desperdício de água. A produção de ADH pode ser inibida pelo consumo de álcool, o que significa que a 

reabsorção de água estará prejudicada, o que causa a exagerada diurese quando o indivíduo está alcoolizado. 

A deficiência na produção ou insensibilidade ao efeito do ADH é causa resultante da doença Diabetes 

Insipidus, que é caracterizada por intensa diurese, sede e potencial desidratação do indivíduo. 

No caso da diabetes mellitus, doença agregada a um quadro de excesso de açúcar no sangue, essa glicose 

excedente permanece na urina, não sendo completamente absorvida, e retendo água por ser osmoticamente 

ativa. Essa retenção de água é o motivo dos diabéticos terem muita vontade de urinar. 
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Exercícios 

 

1. A degradação dos aminoácidos ingeridos na alimentação gera como subproduto a amônia. Nos 

mamíferos, a amônia é transformada em ureia. Esse processo ocorre  

a) no pâncreas.  

b) no fígado  

c) nos rins.  

d) na bexiga urinária  

e) no baço. 

 

 

2. “As fezes e a ureia são resíduos produzidos pelos mamíferos. Entretanto somente um deles é 

considerado excreção”. Escolha a alternativa que condiz com este enunciado: 

a) as fezes, porque resultam da atividade de absorção de água pelo intestino grosso. 

b) a ureia, porque é produzida por células flama, as quais são encontradas nos rins dos mamíferos.  

c) as fezes, porque resultam da ação da flora intestinal.  

d) a ureia, por ser uma substância nitrogenada tóxica produzida durante o metabolismo celular. 

 

 

3. A excreção é um processo natural que tem como finalidade a eliminação de rejeitos provenientes do 

metabolismo, garantindo o equilíbrio interno nos animais. A fisiologia do sistema excretor e a anatomia 

dos órgãos que o constitui estão relacionadas ao hábito e ao nicho de cada espécie, pois funcionam 

de acordo com a disponibilidade de água no auxílio da excreção de substâncias nitrogenadas. Com 

relação à excreção, dentre as alternativas a seguir, os animais que eliminam, respectivamente, amônia, 

ureia e ácido úrico, são: 

a) pargo, rato e pombo. 

b) sapo, lambari e jacaré.  

c) jacaré, macaco e lambari.  

d) peixe-boi, galinha e pato. 
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4. Animais aquáticos e terrestres de diferentes classes possuem adaptações morfofisiológicas para 

excreção de compostos tóxicos do organismo de forma a manter a homeostase. Sobre este assunto, 

é correto afirmar que:  

a) mamíferos, como os golfinhos, assim como outros mamíferos terrestres, eliminam compostos 

nitrogenados principalmente na forma de ureia.  

b) peixes, como os tubarões, eliminam principalmente amônia na água derivada do metabolismo de 

aminoácidos.  

c) répteis, como o camaleão, eliminam principalmente ureia, esta gerada a partir da amônia, através 

da urina. 

d) anfíbios, como as tartarugas marinhas, eliminam principalmente ácido úrico, menos tóxico que a 

amônia. 

e) insetos eliminam amônia e ureia especialmente quando trocam o exoesqueleto durante o 

crescimento. 

 

 

5.  Leia a tira a seguir. 

 
 

Sobre esses peixes e suas relações com o meio, é correto afirmar que os  

a) cartilaginosos marinhos apresentam bexiga natatória. 

b) ósseos de água doce absorvem sais através das brânquias por transporte ativo.  

c) cartilaginosos ocorrem, na maioria, na água doce.  

d) ósseos de água doce apresentam uremia fisiológica.  

e) ósseos marinhos não possuem opérculo protegendo as brânquias. 

 

 

6. No homem, várias substâncias presentes no sangue chegam ao néfron, atravessam a cápsula de 

Bowman e atingem o túbulo renal. Várias dessas substâncias são, normalmente, reabsorvidas, isto é, 

do néfron elas são lançadas novamente ao sangue, retornando a outras partes do corpo. Entre essas 

substâncias normalmente reabsorvidas, no nível do néfron, podem ser citadas: 

a) água e uréia; 

b) água e glicose; 

c) glicose e uréia; 

d) água e ácido úrico; 

e) aminoácidos e ureia. 
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7. “Deixa o xixi do Maradona em paz, droga!” (Folha de S. Paulo, 30/08/1997). O teste antidoping, que 

frequentemente aparece nas notícias dos jornais, é feito a partir do exame da urina de atletas. Isso se 

torna possível porque através no néfron – unidade funcional dos rins- é executada a tarefa de: 

a) absorver glicose. 

b) eliminar catabolitos. 

c) secretar aminoácidos. 

d) filtrar glóbulos sanguíneos. 

 

 

8. Os consumidores de cerveja sabem que, depois de algum tempo de consumo, é inevitável o desejo de 

micção. Esse fenômeno é decorrente da diminuição da secreção de ADH (hormônio antidiurético), 

levando a um aumento do volume de urina. Os usuários de cerveja também sabem que, se tomada em 

excesso, o álcool nela presente causa distúrbios comportamentais que só se extinguem, 

paulatinamente, com a degradação metabólica do álcool. Com base nessas informações e nos 

conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, o efeito do 

ADH nos túbulos renais e o local de degradação metabólica do álcool.  

a) Aumento de secreção de água para o filtrado glomerular; peroxissomos de células tubulares do 

rim.  

b) Diminuição da reabsorção de água do filtrado; retículo liso de células tubulares renais.  

c) Aumento da reabsorção de sódio do filtrado glomerular; retículo granular de macrófagos hepáticos.  

d) Aumento da reabsorção de água do filtrado glomerular; retículo liso de células hepáticas.  

Diminuição da reabsorção de sódio do filtrado glomerular; lisossomos de células das glândulas 

sudoríparas. 

 

 

9. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é, predominantemente, 

composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes.  

Uma adaptação, associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados é o(a) 

a) existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. 

b) eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. 

c) desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. 

d) capacidade de controlar a temperatura corporal. 

e) respiração realizada por pulmões foliáceos. 
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10. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse 

grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. 

Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus 

processos funcionais. Nessa situação o sistema excretor dos estudantes 

a) aumentou a filtração glomerular.  

b) produziu maior volume de urina.  

c) produziu urina com menos ureia.  

d) produziu urina com maior concentração de sais.  

e) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. 
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Gabarito 

 

1. B 

No fígado ocorre a conversão da amônia em ureia, ao longo do Ciclo da Ornitina.  

 

2. D 

A ureia é resultado da metabolização de aminoácidos e transformação da amônia, ou seja, é um resíduo 

do metabolismo celular, enquanto as fezes são apenas restos do sistema digestivo, não podendo ser 

chamadas excretas.  

 

3. A 

Pargo é um tipo de peixe ósseo, logo, excreta amônia. Mamíferos, como o rato, excretam ureia, enquanto 

pombos, aves, excretam ácido úrico.  

 

4. A 

Todos os mamíferos, incluindo mamíferos aquáticos, como baleias, golfinhos e peixes-boi, excretam ureia 

como principal excreta nitrogenada.  

 

5. B  

Como forma de manter seu equilíbrio hídrico, peixes ósseos de água doce absorvem sais pelas brânquias 

ativamente, ou seja, com gasto de energia.  

 

6. B  

Água e glicose são recursos muito úteis e importantes ao corpo, e não podem ser desperdiçados na 

excreção, sendo então reabsorvidos.  

 

7. B 

Através da eliminação de catabólitos no néfron, substâncias utilizadas pela pessoa, como entorpecentes, 

podem ser detectados na urina, já que após metabolizados, os resíduos destas substâncias será 

eliminado por meio da urina.  

 

8. D 

O ADH é responsável por aumentar a reabsorção de água no néfron, sendo então fundamental para a 

manutenção da hidratação corporal. O álcool, por sua vez, é metabolizado pelo Retículo Endoplasmático 

Liso dos hepatócitos.  

 

9. B 

A eliminação de urina mais concentrada reduz a perda de água, evitando a desidratação em ambientes 

secos. Isso acontece pois há liberação do hormônio ADH, que promove o aumento da permeabilidade e 

a reabsorção de água no sistema excretor, além de estruturas glomerulares pequenas e uma alça néfrica 

desenvolvida, como no caso dos roedores. Já as aves, répteis e artrópodes excretam ácido úrico, que é 

insolúvel em água e evita a perda deste recurso. 

 

 

  



 
 

 

 

11 

Biologia 
 

10. D 

Por causa da necessidade de água, haverá uma maior produção do hormônio ADH, responsável pela 

reabsorção de água nos rins. Dessa forma, a urina terá menos água e consequentemente ficará mais 

concentrada. 
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Reino Animalia 

 

Resumo 

 

Poríferos 

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

 

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

 

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

é, fixos a um substrato.  

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

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

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

as excretas são trocados por difusão 
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Disponível em: <http://escolakids.uol.com.br/public/upload/image/anatomia-de-um-porifero.jpg>. 

 

A reprodução dos poríferos pode ser assexuada ou sexuada. 

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

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

forma adulta. 

A reprodução assexuada ocorre por 3 mecanismos: 

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

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

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

novo indivíduo quando o meio se tornar favorável.  

 

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

São animais pluricelulares, eucariontes, diblásticos, heterótrofos, de simetria radial, protostômios e 

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

 

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

exceção, pois é um pólipo que se locomove em “cambalhota”. 

 

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

 

Sistemas 

Possuem um sistema nervoso difuso. 

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

ser considerados protostômios.  

Não há sistema circulatório, respiratório e excretor 

Exemplos de cnidários: 

• Medusas 

• Águas-vivas 

• Anêmonas-do-mar 

• Caravelas 

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

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

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

 

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

 

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

assexuadamente por brotamento.  

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

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

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

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

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

éfiras (medusas jovens) que, portanto, se desenvolvem em medusas adultas capazes de reiniciar esse ciclo. 
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Platelmintos 

São vermes achatados, com simetria bilateral. Podem ter vida livre (como planárias) ou parasitas. 

 

Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-XHu5BKH8lIo/UEdiyEEST-I/AAAAAAAAAMk/7yOiiUq_tKg/s1600/planaria-742878.jpg>. 

 

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

Possuem sistema digestório incompleto ou ausente.  

A excreção é feita por células-flama (ou solenócitos). São amoniotélicos (secretam amônia) 

 

 

São os primeiros animais com um sistema nervoso central  

 

 

A maioria é hermafrodita e alguns se reproduzem por partenogênese. 

Respiração cutânea  

Sistema circulatório ausente. 

 

Exemplos:  

Planária  

Taenia solium 

Schisitosoma mansoni  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Schistosoma_mansoni
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Doenças: 

• Teníase e Cisticercose 

• Esquistossomose  

 

Teníase e Cisticercose 

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

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

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

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

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

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

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

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

outro indivíduo). 

 

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

 

 

Também conhecida como “barriga d’água”, é causada pelo platelminto Schistosoma mansoni.  
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Disponível em: <https://vignette2.wikia.nocookie.net/infomedica/images/1/1a/Esquistossomose_3.jpg.jpg/revision/latest/scale-to-

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

São triblásticos, pseudocelomados e protostômios. 

 

Sistemas 

Sistema digestório completo, com boca e ânus.  

A distribuição de substâncias se faz por difusão no pseudoceloma 

A excreção se dá pelos tubos em "H".  

 

 

Possuem sexos separados, com fecundação interna). Há o dimorfismo sexual em algumas espécies sendo o 

macho menor que a fêmea 

Não possuem sistema circulatório, também não há órgãos respiratórios. 
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Ciclo da Ascaridíase 

 

 

Ciclo do Amarelão 

 

 

Disponível em: <http://interna.coceducacao.com.br/ebook/content/pictures/2002-21-142-14-i003.jpg>. 

 

Anelídeos 

Possuem corpo cilíndrico e segmentado. São invertebrados triblásticos, celomados, com simetria bilateral e 

metamerização interna e externa do corpo 

Apresentam sistema digestório completo (possuem boca e ânus). 

Possuem sistema circulatório fechado, com presença de sangue. 

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

Na reprodução, existem animais dióicos e monóicos. A minhoca é hermafrodita, com fecundação cruzada.  
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Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos2/anelideo2.jpg>. 

 

Os anelídeos são classificados em: 

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

representante é a minhoca.  

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

separados 

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

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

 

 

 

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

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

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

origem à concha, que pode ser externa ou interna.  

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

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

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

• Sistema circulatório é aberto.  

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

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

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

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

possuem várias células sensoriais dispersas pelo corpo.  

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

 

 

Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos2/moluscos.jpg>. 
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No cotidiano 

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

Alguns caracóis e lesmas podem ser considerados pragas na agricultura.  

Muitos são comestíveis.  

 

Artrópodes 

 

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

aracnídeos, quilópodes e diplópodes. 

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

celomados.  

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

mudas (ou ecdises), que representa o período de troca do exoesqueleto e o aumento do tamanho do artrópode.  
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Respiração: É diversa, sendo que os crustáceos realizam por brânquias; insetos, aracnídeos, quilópodes e 

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

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

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

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

  

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

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

estágio larval.  

 Exemplos: 

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

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

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

Quilópodes: centopeias (lacraias)  

Diplopoda: piolhos-de-cobra 

  

Observe a tabela abaixo com atenção, que mostra as principais diferenças entre as classes dos Artrópodes.  

 

 

 

 



 
 

 

 

16 

Biologia 
 

 

 

Equinodermos 

São animais exclusivamente marinhos. Além disso, são triblásticos, celomados e com simetria bilateral no 

estágio larval e radial quando adultos.  

O nome desse filo significa “espinhos na pele” que indica a presença do esqueleto calcárico.  

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

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

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

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

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

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

 

 

Asteroidea (estrelas-do-mar)  

 

 

Ophiuroidea (ofiúro)  

e  
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 Holothurioidea (holotúria ou pepino-do-mar)  

 

 

 

Crinoidea (lírio-do-mar)  
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Cordados 

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

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

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

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

(pelo menos no período embrionário) e endoesqueleto para sustentação. 

 

 

 

Atenção! A notocorda não forma o sistema nervoso. Sua função é orientar o eixo do embrião.  

 

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

fendas branquiais e cauda.  

Nós, seres humanos, pertencemos ao filo dos cordados.  

É dividido em 3 subfilos:  

• Urocordados 

• Cefalocordados 

• Craniados (vertebrados) 

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

craniados englobam as feiticeiras e os vertebrados. 
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Urochordata 

 

 

 

 

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

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

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

reprodução por brotamento nos assexuados. 
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Cephalochordata 

 

 

 

 

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

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

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

estudo da embriologia, tendo em vista que seu desenvolvimento embrionário inicial é comparável ao dos 

seres humanos. 

  

Vertebrata 

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

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

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

examinar agrupamentos individuais. 
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• Agnatha 

 

 

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

(imagem acima) e peixes-bruxa. 

Em geral, estes seres vivos não apresentam nadadeiras peitorais, e seu esqueleto é cartilaginoso, não 

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

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

dentículos e se alimentam do sangue. Apresentam fendas branquiais. 

  

• Chondrichthyes 

 

 

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

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

Apresentam fendas branquiais laterais. 

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

hipersalino, precisam de mecanismos para garantir sua osmorregulação (controle do equilíbrio da 
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concentração de sais e água). Para isso, contam com o armazenamento de excretas (ureia, ao contrário da 

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

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

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

com seu avantajado fígado gorduroso para manter flutuabilidade. 

  

• Osteichthyes 

 

 

Peixe ósseo membro do Gênero ‘Anoplogaster’. 

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

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

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

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

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

flutuabilidade. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

anfíbios podem deixar a água e viverem em ambiente terrestre. 

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

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

sua pele deve estar sempre úmida, e, com isso, não podem se distanciar totalmente de corpos d’água e 

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

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

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

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

  

• Répteis 

 

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

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

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

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

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

O esqueleto destes seres vivos é completamente ossificado. 

 

• Mammalia 

 

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

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

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

corpo constante, proveniente do metabolismo acelerado destes animais. 

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

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

ao longo da vida). 

 

 

Crânio humano infantil, evidenciando os “dentes de leite” e a dentição definitiva. 
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• Aves 

 

 

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

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

pneumáticos, adaptação esta voltada para o voo. 

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

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

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

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

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

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

humanos, mamíferos. 

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

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

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

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

em constante eliminação de fezes junto a ácido úrico (excreta nitrogenada das aves). 
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Exercícios 

 

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

a) Ausência de epiderme. 

b) Ocorrência de fase larval. 

c) Inexistência de órgãos ou de tecidos bem definidos. 

d) Hábitat exclusivamente aquático. 

e) Reprodução unicamente assexuada. 

 

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

a) Respiração realizada pela superfície corporal; 

b) Ausência de cavidade gastrovascular; 

c) Embrião com três folhetos germinativos; 

d) Corpo com simetria bilateral; 

e) Sistema nervoso ganglionar. 

 

3.  

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

Assinale a única CORRETA. 

a) Trata-se de um nematelminto hermafrodita. 

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

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

como hospedeiro intermediário. 

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

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

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

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

a) Ascaris lumbricoides. 

b) Necator americanus. 

c) Ancylostoma duodenale. 

d) Taenia saginata. 

e) Wuchereria bancrofti.  

 

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

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

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

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

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

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

afirmação correta. 

a) Os moluscos não possuem sistema digestivo. 

b) Os moluscos não possuem sistema nervoso ganglionar. 

c) Os mexilhões possuem concha com apenas uma valva. 

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

e) Os moluscos são sempre hermafroditas.  

 

6. Um biólogo coletou exemplares de uma espécie animal desconhecida, os quais foram criados em 

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

do filo Annelida, pois eram animais: 

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

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

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

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

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

 

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

portanto, as seguintes características: 

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

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

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

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

e) corpo não segmentado, esqueleto corporal externo e excreção por túbulos de malpighi. 
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8. O IBGE elaborou um mapa que localiza as 238 espécies e subespécies aquáticas em risco de extinção 

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

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

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

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

e a pesca indiscriminada.  

O IBGE elaborou…., 2009, p.17. 

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

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

pentarradial. 

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

fecundação interna. 

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

relacionado com captura de alimento e locomoção. 

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

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

presentes no plâncton.  

 

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

la constante. Essa adaptação é fundamental para  

a) os répteis.  

b) as aves e os mamíferos.  

c) os répteis e as aves.  

d) os mamíferos e os répteis.  

e) os peixes. 

 

10. “Até recentemente, o aparecimento das baleias era um dos mistérios mais inexplicáveis enfrentados 

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

um gole de água fresca, os cetáceos atuais são um desvio dramático da norma dos mamíferos”  
Scientific American Brasil, n.1, 2002, pág. 64.  

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

pisciforme, está relacionada ao fato desses animais:  

a) respirarem o ar.  

b) serem triblásticos.  

c) serem celomados.  

d) apresentarem circulação fechada.  

e) terem reprodução sexuada. 
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Questão Contexto 

 

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

dor intensa, do tipo ardência, como se fossem fortes agulhadas. 

A pele fica vermelha, inchada e com placas urticadas (lesões sobressalentes, lisas e avermelhadas) e 

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

alérgicas, com dor de cabeça palidez e calafrios. 

É preciso limpar a pele atingida, porque podem haver pedaços de tentáculos presos, que continuarão 

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

a retirada dos tentáculos. Nunca se deve usar água doce, pois ela agrava o problema. 

É importante não aplicar nenhum produto químico nas lesões, apenas vinagre. Casos mais intensos 

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

 

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

 

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

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

recomendação, descrevendo a estrutura responsável pela liberação da toxina.  

 

 

 

 

  

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

 

1. C 

Os poríferos não possuem tecidos verdadeiros. 

 

2. A 

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

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

diblásticos; simetria radial e sistema nervoso difuso. 

 

3. E 

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

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

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

hospedeiro intermediário com possibilidade de apresentar cisticercose. 

 

4. D 

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

platelminto. 

 

5. D 

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

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

o alimento necessário para a sobrevivência do mexilhão. 

 

6. E 

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

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

 

7. B 

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

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

sistema digestório completo e corpo segmentado. 

 

8. C 

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

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

desenvolvimento indireto; estrelas são carnívoras. 

 

9. B  

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

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

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

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

 

Questão contexto 

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

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

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

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

até seu rompimento, liberando ainda mais toxinas.  
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Foucault  
 

Resumo 

 

Nascido em 1926 e morto em 1984, Michel Foucault é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes 

filósofos contemporâneos. Sua extensa obra, que influencia áreas do conhecimento tão diversas, como a 

história, o direito, a sociologia e a medicina social, tem como central a questão do poder. Todos os livros de 

Foucault, por mais diferentes entre si, têm como objetivo central desvendar o que é o poder e as formas como 

ele se exerce. Obviamente, antes do filósofo francês, vários outros filósofos como Maquiavel e Marx, por 

exemplo, já haviam discutido esse tema. Entretanto, a abordagem foucaultiana foi totalmente inovadora – e 

por várias razões. Em primeiro lugar, diferentes dos filósofos que o precederam, Foucault não acreditava que 

o poder é apenas uma parte, uma área, um âmbito específico das relações humanas. Ao contrário, para ele, o 

poder é a própria base das relações humanas, é a malha a partir da qual essas relações se efetivam. Por isso, 

todas as relações humanas são relações de poder. Por outro lado, Foucault também não concordava com a 

ideia, típica antes dele, de que haveriam formas de poder mais significativas do que as outras, como se a 

violência e a dominação pudessem se reduzir a uma única forma ou modelo. Na verdade, para Foucault, como 

o poder está presente em tudo o que o homem faz, o que há são variadas formas de exercício do poder, 

múltiplas e irredutíveis entre si. Por fim, Foucault também não concordava com a tese de que, nas relações 

de poder, há alguns sujeitos que detêm a força e a dominação, enquanto outros são meramente passivos, 

oprimidos e violentados. Ao contrário, segundo o filósofo, o poder é sempre relacional, ou seja, ele é sempre 

uma via de mão-dupla, de modo que, onde há poder, há resistência: onde se exerce o poder, se constituem 

também contra poderes.  

. A visão geral que Foucault desenvolveu a respeito do poder, obviamente, moldou também as suas 

pesquisas e o seu trabalho como intelectual. Ao pensarem o poder como algo localizado, uniforme e não-

relacional, os filósofos tradicionais, sempre que se dispuseram a analisar o exercício da dominação, 

acabaram por privilegiar o estudo das grandes instituições sociais, daqueles que obviamente exercem poder, 

tais como o Estado, as forças armadas, as organizações religiosas e o sistema econômico. Por sua vez, ao 

pensar o poder como algo sempre presente, múltiplo e relacional, Foucault procurou mostrar, acima de tudo, 

como o poder se encontra presente nos ambientes, circunstâncias e relações que menos imaginamos, tais 

como a escola, a ciência, o hospital, a loucura, a sexualidade, etc. Desvendar como o poder exercido através 

das teorias científicas ou dos discursos a respeito do sexo, por exemplo, foi o modo que Foucault encontrou 

para mostrar que o poder se encontra presente em de fato todas as relações humanas, mesmo nas que 

possam nos causar mais surpresa.   

 “Por outro lado, a tarefa mais urgente, imediata, antes de qualquer outra coisa, é considerar a atitude 

de que estamos acostumados a pensar, pelo menos em nossa sociedade europeia, que o poder está 

localizado nas mãos do governo e é exercido por algumas instituições em particular, tais como os governos 

locais, a polícia, o exército. Estas instituições transmitem as ordens, as aplicam e punem as pessoas que não 
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obedecem. Mas, penso eu, que o poder político também é exercido por um certo número de outras instituições 

que não parecem ter nada em comum com o poder político, o qual parece ser independente, mas que na 

verdade não é. Todos nós sabemos que as universidades e todo o sistema educacional, que aparentemente 

deveria distribuir o saber, servem, na verdade, para manter o poder nas mãos de uma certa classe social e 

para excluir as demais classes sociais deste instrumento de poder. A psiquiatria, por exemplo, que em 

aparência parece se destinar ao bem da humanidade, também é uma maneira de impor o poder político a um 

determinado grupo social. A Justiça também. Então me parece que a real tarefa política atual em uma 

sociedade como a nossa é criticar os trabalhos das instituições que aparentam tanto ser neutras quanto 

independentes; é criticar e atacar estas instituições, de tal maneira que a violência política que sempre foi 

exercida e obscurecida por meio destas instituições, surgisse, para que assim pudéssemos combatê-la”  

(Fala de Foucault em um debate com Noam Chomsky)  

. Em seu esforço por desvendar os mecanismos da dominação, Foucault elaborou uma teoria a respeita 

da forma de exercício do poder que ele considerava dominante em nossa sociedade capitalista: o biopoder 

ou biopolítica. Como o próprio nome indica, o biopoder está associado à vida, mas como assim? Foucault 

considerava que a melhor forma de compreender o biopoder é compará-lo com o modo de exercício do poder 

tipicamente vigente antes dele: o chamado poder de morte ou direito de soberania. De fato, nas sociedades 

absolutistas e pré-capitalistas, o rei, como soberano, concentrava todo o poder política e tinha total domínio 

sobre seus súditos. Esse enorme, porém, não se manifestava no dia-a-dia. O rei não tinha um controle 

cotidiano da vida de seus súditos, normatizando o que deveriam fazer ou não. Ao contrário, a força do 

soberano não se mostrava através da vida, mas sim da morte, seja quando ele condenava alguém à pena 

capital, matando tal pessoa diretamente, seja quando ele enviava um súdito à guerra, expondo-o à 

possibilidade de morrer. Em outras palavras, o direito de soberania, exercidos pelos reis, era um poder que 

controlava a vida encerrando-a, que exercia sua dominação extinguindo as forças vitais do indivíduo. O que 

ocorre, porém, com a vitória definitiva do capitalismo, ocasionada pela Revolução Industrial? Com a 

industrialização, o ritmo da produtividade aumenta de maneira exponencial e não é mais possível que os 

trabalhadores mantenham o mesmo ritmo de trabalho antigo. É preciso que os funcionários sejam mais 

rápidos, mais proativos, mais eficientes, enfim, que eles acompanhem o ritmo das máquinas. Torna-se 

necessária, então, a constituição de um novo tipo de poder, voltado não para diminuir ou violentar a vitalidade 

dos indivíduos, mas sim para aumentá-la, desenvolvê-la, fortalecê-la. É necessário um biopoder: um poder que 

aumente a vitalidade dos indivíduos para melhor controlá-los. Não à toa, dizia Foucault, o século XIX é o século 

da formação da biologia como ciência, do malthusianismo, da preocupação com o controle de natalidade, do 

darwinismo social, da condenação da homossexualidade como doença (e não apenas como pecado), dos 

ideólogos do racismo, etc. Mais: para Foucault, o próprio nazismo, no século XX, é um fruto e uma 

radicalização do biopoder, afinal, genocídios houve vários na história, mas o nazismo é o primeiro deles 

justificado em bases biológicas. A própria preocupação com saúde, a anorexia e bulimia, a cultura fitness, a 

rejeição da velhice, características tão comuns de nossa sociedade, seriam vistos como esferas de exercício 

do biopoder por Foucault. De fato, o biopoder ou biopolítica, em todas as suas manifestações (umas julgadas 
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comumente como boas e outras como terríveis), parte sempre do mesmo princípio: trata-se de potencializar 

a vida humana, de fortalecer a saúde do indivíduo, para que este se torne mais produtivo. Em outras palavras: 

para que ele se torne mais útil ao sistema econômico vigente e ao organismo social como um todo. Diferente, 

portanto, do direito de soberania, que se exercia pela violência física e pela extinção da vida do indivíduo, o 

biopoder se exerce de modo sutil: não pelo enfraquecimento das forças vitais, mas pelo seu controle mais 

eficiente; não pela diminuição da saúde do corpo, mas pelo seu adestramento. O modo como o biopoder se 

exerce é através, sobretudo, das normas, das regras, dos regulamentos. Sua lógica é a da disciplinarização 

dos corpos.  

. Segundo Foucault, o símbolo por excelência da sociedade disciplinar em que vivemos é um modelo 

de prisão que foi proposto pelo filósofo Jeremy Bentham, justamente na época da Revolução Industrial: o 

panóptico. Neste modelo prisional, através de uma simples mudança de arquitetura, os vigias não precisariam 

mais transitar por entre os corredores para controlar os presos. Ao contrário, a torre de vigia seria posta no 

centro de um círculo, em cujas extremidade estariam as celas. Assim, sem qualquer uso de violência explícita, 

apenas pelo controle do olhar, o panóptico permitia um domínio e disciplinarização total da vida dos presos. 

Na verdade, para Foucault, em virtude do biopoder, todos vivemos em um constante panóptico, inteiramente 

controlados, não pela força física, mas pelo domínio sutil do olhar. 
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Exercícios 

 

1. Observe a seguinte notícia: “O total de pessoas encarceradas no Brasil chegou a 726.712 em junho de 

2016. Em dezembro de 2014, era de 622.202. Houve um crescimento de mais de 104 mil pessoas. 

Cerca de 40% são presos provisórios, ou seja, ainda não possuem condenação judicial. Mais da metade 

dessa população é de jovens de 18 a 29 anos e 64% são negros. [...] Os crimes relacionados ao tráfico 

de drogas são os que mais levam as pessoas às prisões, com 28% da população carcerária total. 

Somados, roubos e furtos chegam a 37%. [...] Quanto à escolaridade, 75% da população prisional 

brasileira não chegaram ao Ensino Médio. Menos de 1% dos presos tem graduação”. 
AGÊNCIA BRASIL, 08/12-2017. Em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-

do-brasil-sobe-de-622202-para-726712-pessoas 

   

As informações apresentadas na notícia acima podem ser pensadas filosoficamente tomando-se por 

base 

I. Foucault e sua teoria dos dispositivos disciplinares do poder. 

II. Marx e sua teoria do Estado como instrumento da classe dominante. 

III. Maquiavel e sua teoria do poder do príncipe. 

IV. Aristóteles e seu conceito de justiça distributiva. 

  

Estão corretas somente as complementações contidas em 

a) I e II.    

b) II e III.    

c) III e IV.    

d) I e IV.    

   

2. O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano, que visa 

não unicamente o aumento das suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a 

formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, 

e inversamente. Forma-se então uma política das coerções, que são um trabalho sobre o corpo, uma 

manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. 
 FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 1987. 

  

 Na perspectiva de Michel Foucault, o processo mencionado resulta em 

a) declínio cultural.     

b) segregação racial.    

c) redução da hierarquia.    

d) totalitarismo dos governos.     

e) modelagem dos indivíduos.    
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3. Gilberto Cotrim (2006. p. 212), ao tratar da pós-modernidade, comenta as ideias de Michel Foucault, 

nas quais “[...] as sociedades modernas apresentam uma nova organização do poder que se 

desenvolveu a partir do século XVIII. Nessa nova organização, o poder não se concentra apenas no 

setor político e nas suas formas de repressão, pois está disseminado pelos vários âmbitos da vida 

social [...] [e] o poder fragmentou-se em micropoderes e tornou-se muito mais eficaz. Assim, em vez de 

se deter apenas no macropoder concentrado no Estado, [os] micropoderes se espalham pelas mais 

diversas instituições da vida social. Isto é, os poderes exercidos por uma rede imensa de pessoas, por 

exemplo: os pais, os porteiros, os enfermeiros, os professores, as secretarias, os guardas, os fiscais 

etc.” 
 COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: história e grandes temas. São Paulo: Saraiva, 2006. (adaptado) 

  

 Pelo exposto por Gilberto Cotrim sobre as ideias de Foucault, a principal função dos micropoderes no 

corpo social é interiorizar e fazer cumprir 

a) o ideal de igualdade entre os homens.    

b) o total direito político de acordo com as etnias.    

c) as normas estabelecidas pela disciplina social.    

d) a repressão exercida pelos menos instruídos.    

e) o ideal de liberdade individual.    

   

4. O Renascimento é um período que compreende o fim da Idade Média e o Início da Idade Moderna, entre 

os séculos XIV e XVI, e tem alcance em diversos campos da sociedade, do saber e da arte. Por causa 

disso é classificado por muitos estudiosos como um período de transição, não mais medieval, mas 

ainda não moderno. Autores recentes como Michel Foucault, no entanto, ampliaram o valor do 

Renascimento sustentando que ele constitui um sistema completo. Sobre o período é incorreto afirmar 

que:   

a) Os humanistas resgataram o conceito romano de studia humanitatis. Entre suas preocupações 

estava o ensino do latim, da retórica e da filosofia moral. Resgataram em seus textos o valor do 

homem, o colocando no centro da cultura como valor maior, em contraposição a Deus, que o era 

durante a Idade Média.    

b) Maquiavel tem como uma de suas propostas teóricas a demarcação do objeto de estudo da 

política, bem como a sua separação da ética, da moral e da religião. Maquiavel é considerado por 

isso como o fundador da ciência política, ou da filosofia política moderna.    

c) A propriedade privada, recém ressurgida na época, é vista como um empecilho à pratica da virtude 

humana, por alguns humanistas. Para Tomas More, o homem deveria viver de acordo com a 

natureza, daí seu esforço de defender uma nova civilização. Muitas vezes, a crítica social de A 

Utopia parece estar endereçada à Inglaterra, lugar onde More nasceu.    

d) Uma das preocupações recorrentes dos que escrevem sobre Utopia é delinear a educação dos 

jovens, e isso é um tema central da Cidade do Sol de Campanella, onde os jovens receberiam todo 

tipo de instrução e até os muros da cidade seriam decorados com todo o saber conhecido. Essa 

preocupação já estava presente na filosofia grega antiga, por exemplo, em Platão.    

e) Os humanistas de um modo geral criticaram o movimento de reforma religiosa, tendo em vista que 

eram em sua maioria católicos e percebiam que, se o projeto da reforma fosse levado a cabo, a 

Igreja Católica perderia sua hegemonia cultural e religiosa, fortalecendo o paganismo clássico que 

renascia.    
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5. Na sua obra Vigiar e punir, o filósofo francês Michel Foucault analisa as novas faces de exercício do 

poder disciplinar e afirma: 

  

“Muitos processos disciplinares existiam há muito tempo: nos conventos, nos exércitos, nas oficinas 

também. Mas as disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos XVII e XVIII fórmulas gerais de 

dominação. (...) O momento histórico das disciplinas e o momento em que nasce uma arte do corpo 

humano, que visa não unicamente ao aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua 

sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente 

quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho 

sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 

comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula 

e o recompõe. Uma "anatomia política", que é também igualmente uma "mecânica do poder", está 

nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que 

façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a 

eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos "dóceis". 
 (Vigiar e Punir, p. 118). 

  

Segundo essa passagem, seria correto afirmar que: 

I. O texto mostra como, a partir dos séculos XVII e XVIII o corpo foi descoberto como objeto e alvo 

de um novo poder e de novas formas de controle, pelas quais são superadas antigas formas de 

domínio e instaurado um novo modelo com o fim de tornar os corpos mais dóceis. 

II. O fim dessas práticas é tornar o corpo obediente e disciplinado através de um rigoroso exercício 

de controle sobre gestos e comportamentos. É assim que o corpo vira um novo objeto de poder. 

III. Segundo o autor, essa é a primeira vez na história que o corpo se tornara objeto de poder, já que 

essas práticas eram comuns tanto nos regimes escravocratas quanto nos monásticos. 

IV. Esses novos mecanismos de controle têm, segundo o autor, uma única motivação: o domínio do 

corpo para exploração econômica.   

a) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.    

b) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.    

c) Apenas a assertiva IV é verdadeira.    

d) Todas as assertivas são verdadeiras.    

e) Apenas a assertiva I é verdadeira.    
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6. O indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de uma representação “ideológica” da sociedade; mas é 

também uma realidade fabricada por essa tecnologia específica de poder que se chama “disciplina”. 
Foucault, Vigiar e punir, p.161. 

  

Assinale as alternativas corretas. 

I. Foucault quer afirmar que os indivíduos, nesse modelo de sociedade, são constituídos como efeitos 

da atuação de estratégias de poder correlatas a técnicas de saber. 

II. Para Foucault, o poder fundamentalmente reprime, recalca, censura, mascara, anulando os desejos 

individuais. 

III. A disciplina produz realidade, produz rituais de verdade, produz indivíduos úteis e dóceis. 

IV. Para Foucault, é o indivíduo que possui o poder. É ele quem dá sentido ao mundo. 

V. A disciplina, como estratégia privilegiada de fabricação do indivíduo e produção de verdades, existe 

desde a época do cristianismo primitivo. 

a) II, IV e V    

b) I e III    

c) II e III    

d) I e II    

e) III, IV e V    

   

7. Michel Foucault, em Vigiar e Punir, apresenta duas imagens de disciplina: a disciplina-bloco e a 

disciplina-mecanismo. Para mostrar como esses dois modelos se desenvolveram, o autor destaca dois 

casos: o medieval da peste e o moderno do panóptico. Assinale, portanto, a alternativa incorreta: 

a) A disciplina-bloco se estabeleceu com o esquema moderno do panóptico, uma vez que a disciplina 

mecanismo, desenvolvida no período medieval para resolver o problema da peste, estava em 

falência.    

b) A disciplina-bloco se refere à instituição fechada, totalmente voltada para funções negativas, 

proibitivas e impeditivas.    

c) A disciplina-mecanismo é um dispositivo funcional que visa otimizar e tornar mais rápido o 

exercício do poder, mediante o modelo panóptico.    

d) É possível dizer que houve um processo de mudança da disciplina-bloco para a disciplina 

mecanismo, passando pelas etapas de inversão funcional das disciplinas, ramificação dos 

mecanismos e estatização dos mecanismos disciplinares.    

e) A disciplina-mecanismo tem como estratégia a vigilância múltipla, inter-relacionada e contínua, 

pela qual o indivíduo deve saber que é vigiado e, por consequência, o poder se exerce 

automaticamente.    
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8. “O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar 

hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico, o 

exame.” 
Foucault, Vigiar e punir, p. 143. 

  

I. Vigiar, muito mais que aplicar um olhar constante sobre o indivíduo, significa dispô-lo numa 

estrutura arquitetural e impessoal, na qual ele se sinta vigiado. 

II. Punir é o único objetivo da disciplina. 

III. Punir primeiramente tem a finalidade de uma ortopedia moral, de normalização, não somente de 

um comportamento, mas do conjunto da existência humana, seja obstaculizando a virtualidade de 

um comportamento perigoso mediante o uso de pequenas correções, seja incentivando condutas 

desejáveis a partir de recompensas e vantagens. 

IV. O exame atua numa ampla rede de instituições psiquiátricas, pedagógicas e médicas, 

classificando as condutas em termos de normalidade e anormalidade. 

V. Para Foucault, as ciências que tomaram o homem como objeto de saber, a partir do final do século 

XVIII, não têm nada a ver com a vigilância, a normalização e o exame disciplinares. 

 Assinale a(s) alternativa(s) correta(s): 

a) II e V    

b) II e IV    

c) I e II    

d) III, IV e V    

e) I, III e IV    

 

9. “O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-

los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro; você pode chamá-lo, se quiser, de 

alojamento do inspetor. A moral reformada; a saúde preservada; a indústria revigorada; a instrução 

difundida; os encargos públicos aliviados; a economia assentada, como deve ser, sobre uma rocha; o 

nó górdio da Lei sobre os Pobres não cortado, mas desfeito — tudo por uma simples ideia de 

arquitetura!” 
 BENTHAM, J. O panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder da 

disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos 

a) religiosos, que se constituem como um olho divino controlador que tudo vê. 

b) ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão da dominação sofrida. 

c) repressivos, que perpetuam as relações de dominação entre os homens por meio da tortura 

física. 

d) sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de controle. 

e) consensuais, que pactuam acordos com base na compreensão dos benefícios gerais de se ter as 

próprias ações controladas. 
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10. “A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores; a lei nasce das 

batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror: 

a lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas; ela nasce com os famosos inocentes que 

agonizam no dia que está amanhecendo.”  
(FOUCAULT, M. Aula de 14 de janeiro de 1976. In: Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999.) 

 

O filósofo Michel Foucault (séc. XX) inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à 

organização social. 

Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é: 

a) combater ações violentas na guerra entre as nações. 

b) coagir e servir para refrear a agressividade humana. 

c) organizar as relações de poder na sociedade e entre os Estados 

d) estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. 

e) criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. 
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Gabarito 

 

1. A 

 Na perspectiva disciplinar de Foucault, a prisão funciona como um dispositivo de controle do indivíduo 

na medida que, em sua organização de exercer o poder, se apossa tanto da força física dos detentos – 

que são obrigados a trabalhar – quanto do seu tempo – uma vez que este é regulado – e da sua moral – 

já que visa reformar a moral do indivíduo considerado criminoso. O dispositivo disciplinar da prisão, ao 

se utilizar desses elementos, exerce controle sobre os corpos dos indivíduos. Já na perspectiva marxista, 

pode-se analisar as informações a partir das questões de classe: para Marx, a classe que detém os meios 

de produção material detém também o poder de produção de ideias, por meio de seus produtos 

ideológicos. Uma vez que, segundo Marx, o aparato jurídico também é um instrumento de perpetuação 

dos interesses da classe dominante, a aplicação do direito penal serviria aos interesses da classe que 

detém o poder sobre os processos de criminalização de indivíduos, de modo que a criminalidade seria 

uma realidade social criada através da atribuição do status de criminoso a determinados indivíduos.   

  
2. E 

Para Foucault, as formas de poderes existentes na sociedade impõem modificações nos modos de agir 

dos indivíduos, a partir da coação de seus corpos, transformando-os em corpos úteis e passíveis de 

sujeição. Desse modo, incorporam-se características disciplinadoras nos corpos através do controle e 

do adestramento que mede, corrigi e hierarquiza corpos em um processo que modela indivíduos.   

  
3. C 

Foucault entende o poder não como um objeto natural, mas uma prática social expressa por um conjunto 

de relações. Temos que pensar o poder não como uma "coisa" que uns tem e outros não, como, por 

exemplo, o pai e o filho, o rei e seus súditos, o presidente e seus governados, etc., mas como uma relação 

que se exerce, que opera entre os pares: o filho que negocia com o pai, os súditos que reivindicam ao rei, 

os governados que usam dispositivos legais para fiscalizar o presidente, etc. Deste ponto de vista, poder 

não se restringe ao governo, mas espalha-se pela sociedade em um conjunto de práticas, a maioria delas 

essencial à manutenção do Estado. O poder é uma espécie de rede formada por mecanismos e 

dispositivos que se espraiam por todo cotidiano - uma rede da qual ninguém pode escapar. Ele molda 

nossos comportamentos, atitudes e discursos. Compreender o Estado como portador do poder é um 

equívoco, pois além de ser dispendioso, o poder externo não é capaz de dar conta dos corpos individuais, 

este poder não permeia a vida e não é capaz de controlar os indivíduos. Os micropoderes atuam de forma 

capilar e moldam por meio dos instrumentos do Estado as reações, domesticando os indivíduos, 

hierarquizando-os, normatizando comportamentos em suas relações. Isto ocorre desde as relações mais 

simples até as relações mais complexas, criando condições para estabelecer uma disciplina social 

ampla.   

  
4. E 

A Reforma Religiosa foi um movimento iniciado por Martinho Lutero quando este fixou suas 95 teses em 

1517, portanto, não há nada em que atribuir a mesma um movimento iniciado por católicos quando na 

verdade, a Reforma é o protesto sobre a Doutrina da Igreja Católica tendo apoio não só de muitos 

humanistas como também de vários religiosos e governantes da época.   
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5. B 

Michel Foucault foi um filósofo francês do século XX que muito contribuiu para o pensamento 

humanístico. Seu livro Vigiar e Punir sobre o processo de transição das técnicas de vigilância e punição 

na modernidade traz uma visão original sobre a temática do poder. Neste sentido, podemos dizer que 

somente as assertivas I e II são corretas. A assertiva III é, por si só, incoerente e a assertiva IV reduz o 

domínio do corpo somente aos interesses econômicos. Tal redução não é feita por Foucault, que 

considera o corpo em um ambiente político, que é mais complexo que o contexto econômico.   

  
6. B 

Michel Foucault, um dos grandes filósofos do século XX, trabalhou com a questão do poder para 

compreender como se modificam e se constroem os critérios de produção de verdade. Dentre as 

assertivas apresentadas acima, as assertivas [II], [IV] e [V] são falsas. Foucault não pensa o poder como 

uma forma de mascarar a realidade, nem de anulação dos desejos individuais, mas como produtor de 

verdade. Tal poder não é de posse de ninguém, funciona como uma série de dispositivos autônomos. Já 

a afirmativa [V] é falsa, pois, segundo o autor, as técnicas disciplinares passaram a existir somente na 

passagem do século XVII para o XVIII e, portanto, não vigoravam no período do cristianismo primitivo.   

  
7. A 

A disciplina-bloco é apresentada por Foucault mediante o caso da peste, enquanto que a disciplina-

mecanismo se relaciona com o modelo panóptico. Ainda que o aluno não conheça a obra e a terminologia 

de Foucault, ele poderá compreender que a alternativa [A] está incorreta, dado que esta contraria todas 

as outras alternativas.   

  
8. E 

As assertivas [II] e [V] são falsas. O objetivo da disciplina vai muito além da questão da punição. É, na 

realidade, uma forma de adestramento dos corpos, de distribuição dos indivíduos no espaço e que 

aumenta a que multiplica as forças das massas. No caso da afirmação [V], ela contraria totalmente o 

pensamento do filósofo: para ele, as ciências do corpo se constituem exatamente no mesmo campo 

epistêmico deste poder disciplinar que individualiza os corpos através da vigilância, normalização e 

exames disciplinares.    

  
9. D 

O panóptico – também citado por Foucault – vai ser uma forma sutil de controle dos comportamentos 

humanos, onde, estando o homem ciente das normas sociais, além de obedecê-la, ele vai controlar o 

comportamento dos outros indivíduos. 

 
10. E 

De acordo com Michel Foucault, as relações humanas se dão através de relações de poder, em que o 
ordenamento de forças é que estabelece uma organização das sociedades. É importante ressaltar que, 
para Michel Foucault, o poder não é estático, ou seja, de cima para baixo. Não acredita em poder puro e 
simples, mas em relações de poder que pode ser utilizado como forma de diálogo de indivíduos em uma 
sociedade.  
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Magnetismo: força magnética 
 

Resumo 

 

Força magnética sobre uma partícula eletrizada lançada num campo magnético uniforme 

Como já vimos, portadores de carga elétrica em movimento geram campo magnético. Se o movimento 

da partícula ocorre num campo magnético uniforme, teremos a interação desses campos se manifestando 

através de uma força magnética. 

 

Essa força magnética (Força de Lorentz) é calculada por: 

 

𝐹𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑞. (𝑣 × �⃗� ) 

 

Onde o símbolo ”×” significa produto vetorial. Não é uma multiplicação! 

 

Módulo → Fm = |q|.v.B.sen𝜃 

Direção → Perpendicular ao plano determinado pelos vetores �⃗�  e 𝑣 . 

Sentido → Determinado pela “regra da mão direita” (também tem a “regra da mão esquerda”). 

 

Regra da mão direita: 

 

http://3.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TNg9EC8_BCI/AAAAAAAAYHk/reYYMYox-7k/s1600/maozinha+11.jpg
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A força magnética será perpendicular ao plano da palma da mão. Seu sentido será o mesmo do produto 

vetorial (𝑣 × �⃗� ) caso a carga tenha sinal positivo (q > 0). No caso da carga elétrica ser negativa (q > 0) terá 

sentido contrário ao do produto vetorial. 

Obs.: O sentido da força magnética pode também ser determinado pela regra da mão esquerda. Veja a figura 

abaixo. O dedo polegar fornece o sentido da força magnética considerando q > 0. Para q < 0, o sentido da 

força magnética é oposto. 

 

 

 

Unidades no S.I. 

 

Força (Fm) Carga elétrica (q) Velocidade (v) Campo magnético (B) 

Newton (N) Coulomb (C) m/s Tesla (T) 

 

 

Análise do movimento de uma partícula eletrizada lançada num campo magnético uniforme 

1) Partícula eletrizada com carga q>0 lançada paralelamente às linhas de indução magnética do 

campo (V//B). 

 

 

Sendo: Fm = |q|.v.B.sen𝜃 e 𝜃 = 0° ou 𝜃 = 180°, em ambos os casos sen𝜃 = 0. 

Sendo assim: Fm = 0, temos então, um movimento retilíneo uniforme (MRU). 

𝑣 //�⃗�  → Fm = 0 

 

http://1.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TNg90as6_0I/AAAAAAAAYHo/8QCurUCySAw/s1600/m%C3%A3ozinha+33.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TNhGnTvMJmI/AAAAAAAAYHw/wrEDyXccv4g/s1600/elextro66.jpg
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2) Partícula eletrizada com carga q>0 lançada perpendicularmente às linhas de indução magnética do 

campo (V_|_B). 

 

 

Sendo Fm = q.v.B.sen𝜃 e 𝜃=90°, temos sen90°=1. 

Sendo assim: Fm = q.v.B 

 

Atenção! 

Sendo Fm
⃗⃗⃗⃗  ⃗ perpendicular à v⃗  ao longo de todo o movimento, esta força tem sua atuação como resultante 

centrípeta, não variando o módulo da velocidade, mas somente sua direção, obrigando a partícula eletrizada 

à realizar um movimento circular uniforme (MCU). 

 

𝐹𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ = �⃗� centrípeta 

𝑣 _|_�⃗�  → MCU 

 

Obs.: Cálculo do raio R da trajetória: 

 

𝐹𝑚 = 𝑅𝑐𝑝 → |𝑞|𝑣𝐵 = 𝑚
𝑣2

𝑅
→ 𝑅 =

𝑚𝑣

𝑞𝐵
 

 

Obs.: Cálculo do período T do movimento: 

 

𝑣 = 𝜔𝑅 → 𝑣 =
2𝜋

𝑇
𝑅 → 𝑣𝑇 = 2𝜋

𝑚𝑣

𝑞𝐵
→ 𝑇 =

2𝜋𝑚

|𝑞|𝐵
 

 

Obs.: Cálculo da frequência f do movimento: 

 

𝑓 =
1

𝑇
→ 𝑓 =

|𝑞|𝐵

2𝜋𝑚
 

 

http://3.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TNlcC4NJD0I/AAAAAAAAYJI/AmPvtY54fhA/s1600/segfen33.jpg
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Obs.: Período e frequência não dependem da velocidade de lançamento. 

 

Obs.: Fm _|_ v → a Fm não realiza trabalho. 

 

 

3)  Partícula eletrizada com carga q>0 lançada obliquamente às linhas de indução magnética do 

campo. 

 

 

 

 

Neste caso, decompomos a velocidade de lançamento v nas componentes: v1 (paralela a B) e v2 

(perpendicular a B). Devido a v1 a partícula descreve um MRU e devido a v2, um MCU. A composição de um 

MRU com um MCU resulta em um movimento uniforme com trajetória helicoidal. 

 

Força magnética sobre condutores retilíneos percorridos por corrente elétrica imersos num campo 

magnético uniforme. 

http://2.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TNkn0ykdTxI/AAAAAAAAYII/yubVhzbunQY/s1600/cargalan%C3%A7ada+1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TNk81igEPHI/AAAAAAAAYIk/b5eZVD6LolI/s1600/segundo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TNk4lC_1sgI/AAAAAAAAYIc/yK0syD56LvE/s1600/h%C3%A9lice.jpg
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Um condutor de comprimento L, percorrido pela corrente i, está imerso em um campo de indução 

magnética �⃗�  uniforme. O ângulo entre �⃗�  e o fio é 𝜃.  

 

 

 

Vamos considerar Q a carga total livre que se movimenta no condutor. Sendo assim: 

𝐹𝑚 = 𝑄. 𝑣. 𝐵. 𝑠𝑒𝑛𝜃 

Sabemos que: 

𝑣 =
∆𝑠

∆𝑡
→ 𝑣 =

𝐿

∆𝑡
 

E que: 

𝑖 =
𝑄

∆𝑡
→ 𝑄 = 𝑖. ∆𝑡 

Podemos então concluir que: 

𝐹𝑚 = 𝑖. ∆𝑡.
𝐿

∆𝑡
. 𝐵. 𝑠𝑒𝑛𝜃 → 𝐹𝑚 = 𝐵. 𝑖. 𝐿. 𝑠𝑒𝑛𝜃 

A direção da 𝐹𝑚
⃗⃗ ⃗⃗  é perpendicular ao plano e o sentido é dado pela regra da mão direita (ou regra da 

mão esquerda). 

 

Força magnética entre condutores retilíneos paralelos 

 

                                            

Correntes elétricas no mesmo sentido:                                    Correntes elétricas em sentidos opostos:  

Condutores se ATRAEM                                                              Condutores se REPELEM 

 

http://3.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TLMr1mcMQSI/AAAAAAAAXwM/__CF9H6wp9s/s1600/for%C3%A7a+magn%C3%A9tica11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TNACpwQs6XI/AAAAAAAAYCU/YVayfN5IGig/s1600/fm+1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TNAJWOakzsI/AAAAAAAAYCk/kxWQmNv6K1Q/s1600/fm+11.jpg
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Intensidade da força magnética entre os condutores: 

 

𝐹𝑚 = 𝐵1 . 𝑖2. 𝐿 𝑜𝑢 𝐹𝑚 = 𝐵2 . 𝑖1. 𝐿 

𝑐𝑜𝑚 𝐵1 =
𝜇0𝑖1
2𝜋𝑟

 𝑒 𝐵2 =
𝜇0𝑖2
2𝜋𝑟

 

 

Assim, vem: 

𝐹𝑚 =
𝜇0𝑖1𝑖2
2𝜋𝑟

𝐿 
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Exercícios 

 

1. Uma partícula de carga q, com velocidade 𝑣  e massa m dentro de um campo magnético �⃗� , fica sujeita 

a uma força 𝐹𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗   pela ação desse campo. Sobre a situação, foram feitas três afirmações. 

I. A intensidade da força 𝐹𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗  depende do valor de q. 

II. O sentido da força 𝐹𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗  depende do sinal de q. 

III. A intensidade da força 𝐹𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗  depende da velocidade v e da massa m da partícula. 

 
A afirmativa correta é: 

a) I e III apenas 

b) I e II apenas 

c) II e III apenas 

d) I, II e III 

 
 

2. Uma pequena esfera carregada eletricamente com carga positiva e em queda livre penetra em uma 

região onde um campo magnético horizontal atua uniformemente. O esboço que melhor representa a 

trajetória da esfera no interior dessa região é: 

 
 

a)  c)  e)  

b)  
d)  
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3. Um feixe de raios catódicos, que nada mais é do que um feixe de elétrons, está preso a um campo 

magnético girando numa circunferência de raio R = 2,0cm. Se a intensidade do campo é de 4,5x10-3T e 

sua carga é 1,6x10-19C e m = 9,11x10-31kg, podemos dizer que a velocidade dos elétrons, no feixe, vale: 

a) 2,0x103 m/s 

b) 1,6x103 m/s 

c) 1,6x107 m/s 

d) 2,0x107 m/s 

e) 2,0x104 m/s 

 

 

4. O acelerador LHC colidiu dois prótons, girando em trajetórias circulares com sentidos opostos, sendo 

um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, veja a figura. Considere que as trajetórias dos 

prótons antes da colisão eram mantidas circulares devido unicamente à interação de campos 

magnéticos perpendiculares ao plano das órbitas dos prótons. Com fundamentos no 

eletromagnetismo, é correto afirmar: 

 
(01) A finalidade do campo magnético é apenas mudar a direção da velocidade dos prótons. 

(02) A finalidade do campo magnético é aumentar a energia cinética dos prótons. 

(04) O próton que está girando no sentido horário está submetido a um campo magnético que possui 

um sentido que está entrando no plano da página. 

(08) A força magnética aplicada em cada próton possui direção tangente à trajetória. 

(16) A força magnética aplicada em cada próton não realiza trabalho. 

 
 A soma dos números das alternativas corretas da: 

a) 6 

b) 12 

c) 24 

d) 21 

e) 3 
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5. A figura a seguir representa uma partícula com carga elétrica q e velocidade 𝑣 , entrando em uma região 

onde há um campo magnético �⃗�  orientando para dentro da página e perpendicular a um campo elétrico 

�⃗� . 

 

Essa configuração de campos elétrico e magnético funciona como um seletor de velocidade para 

partículas carregadas. Desprezando-se a força gravitacional, a velocidade em que a partícula não sofre 

desvio, ou seja, a força elétrica anula a força magnética, é dada por: 

a) qE/B 

b) E/B 

c) B/q 

d) B/E 

 
 

6. A figura mostra a tela de um osciloscópio onde um feixe de elétrons, que provém perpendicularmente 

da página para seus olhos, incide no centro da tela. Aproximando-se lateralmente da tela dois imãs 

iguais com seus respectivos polos mostrados, verificar-se-á que o feixe: 

 
a) será desviado para cima. 

b) será desviado para baixo. 

c) será desviado para a esquerda. 

d) será desviado para a direita. 

e) não será desviado. 

 
 

7. Uma partícula com carga q = 2,0𝛍C, de massa m = 1,0x10-7kg penetra, com uma velocidade v = 20m/s, 
num campo magnético uniforme de indução B = 4,0T através de um orifício existente no ponto O de um 
anteparo. Determine a que distância do ponto O a partícula incide no anteparo. 

a) 15 cm. 

b) 30 cm. 

c) 25 cm. 

d) 45 cm. 

e) 40 cm. 
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8. Duas partículas, A e B, de massas e cargas elétricas desconhecidas, entram numa região onde há um 

campo magnético uniforme, com velocidades idênticas e perpendiculares ao campo. Elas descrevem 

trajetórias circulares de raios ra e rb, respectivamente, tais que ra > rb. A respeito de suas massas e 

cargas, podemos dizer que: 

a) qa > qb; ma = mb 

b) qa = qb: ma < mb 

c) ma/qa > mb/qb 

d) ma/qa < mb/qb 

e) ma/qa = mb/qb 
 
 

9. Um condutor retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica igual a 50A. Medindo 25m de comprimento, 

esse condutor está totalmente imerso num campo magnético uniforme, cuja intensidade é B = 2,5x10-

5T. Determine a direção, o sentido e a intensidade de força magnética sobre o condutor, sabendo que 

ele forma um ângulo de 30° com a direção do campo. 

a) 0,015625N; direção: horizontal e sentido: para a direita. 

b) 0,043265N; direção: vertical e sentido: para baixo. 

c) 0,043265N; direção: vertical e sentido: para cima. 

d) 0,015625N; direção: perpendicular ao plano da folha e sentido: entrando na folha. 

e) 0,015625N; direção: perpendicular ao plano da folha e sentido: saindo na folha. 

 
 

10. A intensidade da força de interação eletromagnética entre dois condutores retilíneos, dispostos 

paralelamente um ao outro e percorridos por correntes elétricas de intensidades i1 e i2 é dada pela 

equação. 

F = µ0.L.i1.i2/2πd 
 
Dois condutores idênticos estão dispostos paralelamente um ao outro, como mostra figura, distantes 

10,00cm um do outro. Se a distância entre estes condutores passar a ser o dobro da inicial, eles irão 

___________com uma força de intensidade_____________. 

 

 
a) repelir-se; 2F         

b) repelir-se; F/2    

c) atrair-se; 2F 

d) atrair-se; F/2 

e) atrair-se; √𝐹 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-w2dvWrB1wJU/UnFLL7dUWCI/AAAAAAAABbA/RWKTSWXpSH0/s1600/zqua1.png
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. D 

 

 

3. C 

R =
mv

qB
→ v =

RqB

m
=

2. 10−2. 1,6. 10−19. 4,5. 10−3

9,11. 10−31
≅ 1,6. 107

m

s
 

 

4. D 
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5. B 

Para a condição de equilíbrio da situação descrita, as duas forças (elétrica e magnética) devem se 

equilibrar: 

Fe = Fmag → Eq = qvB → v =
E

B
 

 

6. B 

Pela regra da mão esquerda a força magnética estará para cima, mas como são eletros estará para baixo. 

 

7. C 

R =
mv

qB
= 

10−7. 20

2. 10−6. 4
= 0,25 m = 25 cm 

 

8. C 

 

 

9. D 

O módulo da força é calculado através da expressão: 

F = Bilsenθ = 2,5. 10−5. 50.25. sen30° = 1,5625. 10−5 N 

0,015625n; direção: perpendicular ao plano da folha e sentido: entrando na folha. 

 

10. D 

Dobrando-se a distância r a força magnética passa a ter intensidade f/2 e tendo mesmo sentido os 

condutores se atraem. 
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Magnetismo: ímã 

 

Resumo 

 

Ímãs e magnetos  

Um ímã é definido com um objeto capaz de provocar um campo magnético à sua volta. Podendo ser 

ele natural ou artificial. 

Um ímã natural é feito de minerais com substâncias magnéticas, como por exemplo, a magnetita. Já o ímã 

artificial é feito de um material sem propriedades magnéticas, mas que pode adquirir permanente ou 

instantaneamente características de um ímã natural.  

Os ímãs artificiais também são subdivididos em: permanentes ou temporais: 

• Um ímã permanente é feito de material capaz de manter as propriedades magnéticas mesmo após cessar 
o processo de imantação, estes materiais são chamados ferromagnéticos. 

• Um ímã temporal tem propriedades magnéticas apenas enquanto se encontra sob ação de outro campo 
magnético, os materiais que possibilitam este tipo de processo são chamados paramagnéticos.  

 

Polos magnéticos 

São as regiões onde se intensificam as ações magnéticas. Um ímã é composto por dois polos 

magnéticos, norte e sul, normalmente localizados em suas extremidades, exceto quando estas não existirem, 

como em um ímã em forma de disco, por exemplo. Por esta razão são chamados dipolos magnéticos.  

Para que sejam determinados estes polos, se deve suspender o ímã pelo centro de massa e ele se 

alinhará aproximadamente ao polo norte e sul geográfico recebendo nomenclatura equivalente. Desta forma, 

o polo norte magnético deve apontar para o polo norte geográfico e o polo sul magnético para o polo sul 

geográfico.   

Atração e repulsão 

Ao manusear dois ímãs percebemos claramente que existem duas formas de colocá-los para que estes 

sejam repelidos e duas formas para que sejam atraídos. Isto se deve ao fato de que polos com mesmo nome 

se repelem, mas polos com nomes diferentes se atraem, ou seja: 
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 Esta propriedade nos leva a concluir que os polos norte e sul geográficos não coincidem com os polos 

norte e sul magnéticos. Na verdade eles se encontram em pontos praticamente opostos, como mostra a figura 

abaixo: 

 

A inclinação dos eixos magnéticos em relação aos eixos geográficos é de aproximadamente 

191°,  fazendo com os seus polos sejam praticamente invertidos em relação aos polos geográficos. 

Interação entre polos 

Dois polos se atraem ou se repelem, dependendo de suas características, à razão inversa do quadrado 

da distância  entre eles. Ou seja, se uma força de interação F é estabelecida a uma distância d, ao dobrarmos 

esta distância a força observada será igual a uma quarta parte da anterior F/4. E assim sucessivamente. 

Inseparabilidade dos polos de um ímã 

Esta propriedade diz que é impossível separar os polos magnéticos de um ímã, já que toda vez que este 

for dividido serão obtidos novos polos, então se diz que qualquer novo pedaço continuará sendo um dipolo 

magnético. 

Campo Magnético 

É a região próxima a um ímã que influencia outros ímãs ou materiais ferromagnéticos e paramagnéticos, 

como cobalto e ferro. Compare campo magnético com campo gravitacional ou campo elétrico e verá que todos 

estes têm as características equivalentes.  
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Também é possível definir um vetor que descreva este campo, chamado vetor indução magnética e 

simbolizado por . Se pudermos colocar uma pequena bússola em um ponto sob ação do campo o vetor 

terá direção da reta em que a agulha se alinha e sentido para onde aponta o polo norte magnético da agulha. 

Se pudermos traçar todos os pontos onde há um vetor indução magnética associado veremos linhas 

que são chamadas linhas de indução do campo magnético. estas são orientados do polo norte em direção 

ao sul, e em cada ponto o vetor tangencia estas linhas.  

 

 

 

As linhas de indução existem também no interior do ímã, portanto são linhas fechadas e sua orientação 

interna é do polo sul ao polo norte. Assim como as linhas de força, as linhas de indução não podem se cruzar 

e são mais densas onde o campo é mais intenso. 

 

Campo Magnético Uniforme 

De maneira análoga ao campo elétrico uniforme, é definido como o campo ou parte dele onde o vetor 

indução magnética é igual em todos os pontos, ou seja, tem mesmo módulo, direção e sentido. Assim sua 

representação por meio de linha de indução é feita por linhas paralelas e igualmente espaçadas. 
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Exercícios 

 

1. Três barras, PQ, RS e TU, são aparentemente idênticas. 

 

Verifica-se experimentalmente que P atrai S e repele T; Q repele U e atrai S. Então, é possível concluir 

que: 

a) PQ e TU são ímãs  

b) PQ e RS são imãs  

c) RS e TU são imãs 

d) as três são imãs  

e) somente PQ é imã 

 

 

2. A figura mostra um pedaço de ferro nas proximidades de um dos polos de um imã permanente. 

 

Selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas nas seguintes afirmações sobre essa 

situação. A extremidade L do pedaço de ferro é __________ pelo polo K do imã. Chamando o polo sul do 

imã de S e o norte de N, uma possível distribuição dos polos nas extremidades K, L e M é, 

respectivamente, __________. 

a) atraída – N, N e S  

b) atraída – N, S e N  

c) repelida – N, S e N 

d) repelida – S, S e N  

e) repelida – S, N e S 
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3. Na figura, um imã natural, cujos polos magnéticos norte, N, e sul, S, estão representados, equilibra dois 

pregos 1 e 2. Os pontos A e B pertencem a 1 e os pontos C e D pertencem a 2. 

 

a) B e C são polos norte 

b) A é um polo norte e D um polo sul 

c) A e D são polos sul  

d) A é um polo sul e B um polo norte 

e) B é um polo sul e D um polo norte 

 

 

4. A Terra é considerada um imã gigantesco, que tem as seguintes características: 

 

a) O polo Norte geográfico está exatamente sobre o polo sul magnético, e o Sul geográfico está na 

mesma posição que o norte magnético. 

b) O polo Norte geográfico está exatamente sobre o polo norte magnético, e o Sul geográfico está na 

mesma posição que o sul magnético. 

c) O polo norte magnético está próximo do polo Sul geográfico, e o polo sul magnético está próximo 

do polo Norte geográfico. 

d) O polo norte magnético está próximo do polo Norte geográfico, e o polo sul magnético está 

próximo do polo Sul geográfico. 

e) O polo Norte geográfico está defasado de um ângulo de 45º do polo sul magnético, e o polo Sul 

geográfico está defasado de 45º do polo norte magnético. 
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5. Uma agulha magnética atravessada numa rolha de cortiça flutua num recipiente que contém água, na 

posição mostrada na figura 1, sob a ação do campo magnético terrestre. 

 

Coloca-se, envolvendo o recipiente, um outro imã com seus polos posicionados como indicado na 

figura 2: 

 

A nova posição da agulha, sob a ação dos dois campos magnéticos, será: 

 

a) 

 

d) 

 

b) 

 

e) 

 

c) 
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6. Os ímãs 1, 2 e 3 foram cuidadosamente seccionados em dois pedaços simétricos, nas regiões 

indicadas pela linha tracejada. 

 

Analise as afirmações referentes às consequências da divisão dos ímãs: 

I. todos os pedaços obtidos desses ímãs serão também ímãs, independentemente do plano de 

secção utilizado; 

II. os pedaços respectivos dos ímãs 2 e 3 poderão se juntar espontaneamente nos locais da 

separação, retomando a aparência original de cada ímã; 

III. na secção dos ímãs 1 e 2, os polos magnéticos ficarão separados mantendo cada fragmento um 

único polo magnético. 

 

Está correto o contido apenas em 

a) I 

b) III 

c) I e II 

d) I e III 

e) II e III 
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7. A figura representa um ímã em forma de barra, seus dois polos magnéticos Norte e Sul e algumas 

linhas de indução, contidas no plano da figura, do campo magnético criado pelo ímã. Sobre essas linhas 

estão assinalados os pontos de A até H. 

 

Desprezando a ação de quaisquer outros campos magnéticos, o vetor campo magnético criado por 

esse ímã tem a mesma direção e mesmo sentido em 

a) B e H. 

b) B e D. 

c) E e G. 

d) A e C. 

e) D e H. 

 

 

8. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das 

células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de 

tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais, e um campo 

magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e consequente 

aquecimento da célula.  

A elevação de temperatura descrita ocorre porque  

a) o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor.  

b) o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito.  

c) as nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor.  

d) o campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transfere às células do 

corpo.  

e) as nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo 

magnético, fazendo-as colidir com as células e transferir calor. 
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9. O disco rígido de um computador é um meio magnético utilizado para armazenar informação em forma 

digital. Sua superfície é dividida em trechos retangulares, muito pequenos, que funcionam como ímãs 

microscópicos e podem ser orientados em dois sentidos opostos, , 

respectivamente. 

Um modelo simplificado do processo de leitura da informação gravada no disco rígido envolve um 

conjunto de bússolas I, II e III representado na figura. Se o polo norte da bússola aponta para cima, ( ) 

sua orientação é representada pelo dígito 1, se aponta para baixo ( ) representada pelo dígito 0. 

Assinal a opção que representa a orientação das bússolas na situação da figura. 
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10. Dois pequenos ímãs idênticos têm a forma de paralelepípedos de base quadrada. Ao su redor, cada um 

produz um campo magnético cujas linhas se assemelham ao desenho esquematizado. 

 

 

Suficientemente distantes um do outro, os ímãs são cortados de modo diferente. As partes obtidas são 

então afastadas para que não haja nenhuma influência mútua e ajeitadas, conforme indica a figura 

seguinte. 

 

 

Se as partes do ímã 1 e do ímã 2 forem aproximadas novamente na região em que foram cortadas, 

mantendo-se as posições originais de cada pedaço, deve-se esperar que 

a) as partes correspondentes de cada ímã atraiam-se mutuamente, reconstituindo a forma de ambos 

os ímãs. 

b) apenas as partes correspondentes do ímã 2 se unam reconstituindo a forma original desse ímã. 

c) apenas as partes correspondentes do ímã 1 se unam reconstituindo a forma original desse ímã. 

d) as partes correspondentes de cada ímã sejam repelidas mutuamente, impedindo a reconstituição 

de ambos os ímãs. 

e) devido ao corte, o magnetismo cesse por causa da separação dos polos magnéticos de cada um 

dos ímãs. 
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Gabarito 

 

1. A 

P repele T → P e T são polos iguais de imãs (suponhamos que seja norte N). 

Q repele U → Q e U são polos iguais de imãs (polo sul). 

 

P atrai S → S pode ser um polo sul ou uma barra de ferro não imantada. 

Q atrai S → S pode ser um polo norte ou uma barra de ferro não imantada. 

 

Conclusão: PQ e TU são imãs e RS podem ser imãs, mas não tem como afirmar. 

 

2. B 

A extremidade L do pedaço de ferro é atraída pelo polo K do imã (imã atrai ferro independente da 

polaridade) – uma das possibilidades é a da figura da questão. 

 

3. B 

A - Norte 

B - Sul 

C - Norte 

D - Sul 

 

4. C 

O polo norte magnético está próximo ao polo sul geográfico, e o polo sul magnético está próximo ao sul 

geográfico. Os polos magnéticos e geográficos não se coincidem, estando afastados 11,5º um do outro. 

 

5. C 

A alternativa mais coerente é a C, supondo as forças que a agulha troca com a Terra e com o imã 

comparáveis. 

 

6. A 

I – Correta. Um ímã permanente é feito de material capaz de manter as propriedades magnéticas mesmo 

após cessar o processo de imantação, estes materiais são chamados ferromagnéticos. 

II – Falsa. Podemos perceber que depois do corte, teremos que: 

 

E na situação 3 os imãs não retomariam à posição original. 

III – Falsa. Como visto anteriormente na proposição II, somente as peças I e II retomam à posição original 

pós-corte. 
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7. E 

 

 

8. B 

 

 

9. A 
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10. C 

 

 

 

 



 
 

 

 

1 

Geografia 
 

Clima: elementos e fatores 

 

Resumo 

 

Para iniciar os estudos em climatologia geográfica, é importante ressaltar a diferença entre clima e tempo. 

O clima refere-se a um conjunto de variações na atmosfera em um determinado local ou região durante um 

período de 30 anos. Já o tempo é definido como oscilações momentâneas na mesma atmosfera.  Por 

exemplo, quando se fala que uma região possui um clima quente e úmido, a referência é o clima, mas quando 

é falado que hoje choveu e amanhã vai fazer sol a referência é o tempo. 

Feita a diferenciação entre clima e tempo, é importante o aprofundamento sobre os fatores e elementos dos 

vários tipos de clima, aspectos igualmente importantes para o estudo climático, mas distintos em relação à 

posição de influência ou consequência do clima. 

Os fatores climáticos são aspectos que determinam ou exercem influência sobre os elementos climáticos. 

São eles que justificam as características dos tipos de clima. Entre os principais fatores climáticos, destacam-

se: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e relevo. 

Já os elementos climáticos são as principais características de um determinado tipo de clima, são os 

elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que se configuram como o atributo básico para 

se definir o clima da região. Os principais elementos climáticos são: radiação, temperatura, pressão e 

umidade.  

 

Fatores climáticos 

• Latitude: As diferenças de latitude ou de localização das zonas climáticas podem alterar tanto a 

temperatura como a pressão atmosférica. Menor latitude = maior temperatura/menor pressão. Ex.: Zona 

Equatorial. Maior latitude = menor temperatura/maior pressão. Ex.: Zona Polar. 

• Altitude: Menor altitude = maior temperatura/maior pressão; maior altitude = menor temperatura/menor 

pressão. 

• Maritimidade e Continentalidade: A influência do mar, ou maritimidade, é um importante regulador do 

clima de regiões litorâneas. Essas regiões têm temperaturas mais amenas e com pequenas variações. 

Os ventos carregados de umidade vindos dos oceanos tornam essas regiões mais úmidas e chuvosas. 

As áreas situadas no interior dos continentes não têm essas características. No interior dos continentes, 

a amplitude térmica aumenta e as chuvas diminuem, pois os ventos vão perdendo umidade, à medida 

que penetram nos continentes. 

• Massas de ar: Em função das diferenças de pressão atmosférica, ocorre a movimentação do ar. Quando 

esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, formam-se as massas de 

ar, que transferem suas características para o clima dos locais por onde passam. Massas de ar frio e 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/massas-ar.htm
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úmido, por exemplo, são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade. O 

encontro entre duas massas diferentes forma as frentes de ar. 

• Vegetação: Interfere no clima de várias formas diferentes. As principais delas são a contenção ou 

absorção dos raios solares, minimizando os seus efeitos, e a elevação da umidade por meio da 

evapotranspiração, o que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. 

• Relevo: Também influencia o clima quando as regiões mais altas impedem a passagem de massas de ar, 

fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas. 

• Correntes marítimas: Apresentam condições específicas de temperatura, influenciando diretamente o 

clima. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, 

que se dispersa para outras regiões. Quando as correntes são mais frias, a umidade local diminui e a 

pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores, o que faz com que essa região acabe “sugando” 

as massas de ar de outras localidades, que passam a sofrer alterações em seus climas.  

Além de todos esses fatores, que são os de ordem natural, também é preciso lembrar que o homem acaba se 

tornando um dos agentes mais intensos de transformação do clima. Ele pode ser responsável tanto por 

fenômenos climáticos mais localizados (ilhas de calor, inversão térmica e outros) quanto por processos mais 

amplos e diversificados. 

 

Elementos climáticos 

• Radiação: A radiação climática pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera, a maior 

parte advinda do Sol, mas que também recebe a influência dos seres vivos e dos elementos naturais e 

artificiais que refletem o calor já existente. A radiação solar manifesta-se em diferentes tons de 

intensidade ao longo do planeta, o que contribui para a formação das chamadas zonas térmicas ou 

climáticas da Terra. 

• Temperatura: É a quantidade de calor na atmosfera. A energia primária do Sol aquece a superfície da 

Terra (a hidrosfera e a litosfera) e essa irradia calor para o ar. Portanto, a temperatura do ar é um calor 

indireto, já que é irradiado da superfície para a atmosfera.     

• Umidade atmosférica: É a quantidade de vapor de água existente no ar. Varia de um lugar para outro e 

até em um mesmo lugar, dependendo do dia, do mês ou da estação do ano. Quando o vapor de água da 

atmosfera atinge seu ponto de saturação, ocorrem as precipitações, que podem se apresentar sob várias 

formas: chuva, neve e granizo. São as chamadas precipitações não superficiais, pois a condensação 

acontece nas camadas mais elevadas da atmosfera. Quando a condensação ocorre na superfície, 

formam-se o orvalho, a geada e o nevoeiro, que, por isso, são considerados condensações superficiais, e 

não propriamente precipitações. 

 

 

 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/correntes-maritimas.htm
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Exercícios 

 

1. A água é um dos fatores determinantes para todos os seres vivos, mas a precipitação varia muito nos 

continentes, como podemos observar no mapa abaixo: 

 

 
Robert E. Ricklefs. A Economia da Natureza, 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. p. 55) 

 

Ao examinar a tabela da temperatura média anual em algumas latitudes, podemos concluir que as 

chuvas são mais abundantes nas latitudes próximas do Equador, porque  

a) as grandes extensões de terra fria das latitudes extremas impedem precipitações mais 

abundantes.  

b) a água superficial é mais quente nos trópicos do que nas regiões temperadas, causando maior 

precipitação. 

c) o ar mais quente tropical retém mais vapor de água na atmosfera, aumentando as precipitações.  

d) o ar mais frio das regiões temperadas retém mais vapor de água, impedindo as precipitações.  

e) a água superficial é fria e menos abundante nas latitudes extremas, causando menor precipitação. 

 

 

2. Clima é a sucessão habitual dos estados do tempo meteorológico. A grande variação climática no 

planeta é resultante da interação dos fatores climáticos, que são os responsáveis pela grande 

heterogeneidade climática da Terra e estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção 

da superfície terrestre.  

 

Os fatores do clima contribuem para determinar as condições climáticas de uma região do globo. São 

considerados fatores climáticos a(s): 

a) Correntes marítimas, temperatura do ar, umidade relativa do ar e grau geotérmico. 

b) Temperatura do ar, pressão altitude, hidrografia e massas de ar. 

c) Hidrografia, correntes marítimas, latitude e relevo. 

d) Altitude, massas de ar, maritimidade e latitude. 

e) Temperatura do ar, umidade relativa do ar, insolação e grau geotérmico. 
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3. A altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levada em consideração na 

prática esportiva. Nesse sentido, é possível afirmar que o aumento da altitude causa 

a) aumento da longitude. 

b) diminuição da latitude. 

c) aumento da densidade do ar. 

d) diminuição da pressão atmosférica. 

e) diminuição dos valores de insolação 

 

 

4.  

 
SALGADO-LABOURIAU, M. L. História ecológica da Terra. São Paulo: Edgard Blucher, 1994 (adaptado). 

 

Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é 

resultado de  

a) uniformidade do gradiente de pressão atmosférica.    

b) aquecimento diferencial da superfície.    

c) quedas acentuadas de médias térmicas.    

d) mudanças na umidade relativa do ar.    

e) variações altimétricas acentuadas.    
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5. A diversidade de vegetação que acontece em cada um dos sistemas indicados no mapa se dá 

principalmente em relação às diferenças de 

 

 
 Fonte: Adapt. HUDSON, 1999 

 

a) continentalidade.    

b) longitude.    

c) maritimidade.    

d) idade geológica.    

e) altitude.    

   

6. O clima da Europa Ocidental é bem diferente do clima da Europa Oriental. Enquanto na primeira os 

invernos são suaves e os verões apresentam temperaturas não tão elevadas, na segunda as diferenças 

sazonais são maiores, com invernos mais rigorosos, temperaturas mais baixas e verões mais quentes. 

O fator determinante das condições climáticas vigentes na Europa Ocidental é a  

a) latitude.    

b) maritimidade.    

c) disposição do relevo.    

d) atuação da corrente das Canárias.    

e) predominância de ventos de leste.    

   

7. De modo geral, os espaços geográficos cujo clima é influenciado pela maritimidade apresentam  

a) menor amplitude térmica anual.    

b) chuvas escassas e mal distribuídas durante o ano.    

c) maior amplitude térmica anual.    

d) menor quantidade de dias chuvosos e de nevoeiro.    

e) chuvas escassas concentradas no inverno.    
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8. O mapa adiante ilustra a localização de duas cidades paulistas: São Paulo e Campos do Jordão. 

 

 

 

O Regime térmico apresentado por estas duas cidades contraria a regra geral, segundo a qual as 

temperaturas são menores nas latitudes mais altas. Tal fato é explicado pela influência da:  

a) maritimidade.    

b) longitude.    

c) altitude.    

d) latitude.    

e) pluviosidade.    

 

 

9.  

 
Disponível em: http://globalwarmingart.com. Acesso em: 12 jul. 2015 (adaptado). 

 

Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno 

representado? 

a) Cobertura vegetal com porte arbóreo. 

b) Barreiras orográficas com altitudes elevadas. 

c) Pressão atmosférica com diferença acentuada. 

d) Superfície continental com refletividade intensa. 

e) Correntes marinhas com direções convergentes. 
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10. Um dos elementos climáticos mais importantes para a humanidade é a temperatura atmosférica, ou 

seja, o estado térmico do ar atmosférico, de frio ou de calor. A temperatura pode variar de um lugar 

para outro, assim como em um mesmo lugar, no decorrer do tempo. 

Sobre os fatores responsáveis pela variação da temperatura é correto afirmar que 

a) A influência da latitude ocorre fundamentalmente devido à forma esférica da Terra. A insolação 

diminui a partir do Equador em direção aos polos, assim a temperatura diminui com o aumento da 

latitude. 

b) A altitude exerce grande influência, pois o calor é irradiado da superfície terrestre para cima e a 

atmosfera aquece por irradiação. Quanto menor a altitude, mais rarefeito se torna o ar, ocorrendo 

menor irradiação e aumento da temperatura. 

c) A temperatura é aumentada pela presença de serras, chapadas e planaltos nas regiões tropicais, 

via de regra muito quentes, assim como, nas regiões temperadas, as altitudes acentuam ainda 

mais o rigor da temperatura. 

d) A diferença do comportamento térmico das rochas e da água explica o aquecimento e 

resfriamento mais lento dos continentes, fazendo com que as variações de temperatura nos 

oceanos sejam maiores. 

e) As correntes marítimas não apresentam capacidade de provocar alterações de temperatura nas 

áreas litorâneas por onde circulam, apesar de possuírem temperaturas diferentes, podendo ser 

quentes, quando se formam nas áreas equatoriais, ou frias, quando formadas nas áreas polares. 

 

 

Questão Contexto 

 

Sabe-se que os fatores e os elementos climáticos são interdependentes entre eles e entre si, como 

mostrado na figura abaixo, e em conjunto originam e caracterizam os climas. Neste sentido, discorra 

sobre a relação existente entre eles.  
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Gabarito 

 

1. C 
As áreas de maior insolação situam-se na zona intertropical, isto é, na região entre os trópicos. Essas 

áreas apresentam maior evaporação e condensação, favorecendo a precipitação. À medida que se 

distancia do Equador, menor é o volume de precipitações. 

 

2. D 
Dentre os aspectos considerados como “causas” dos climas podem ser destacados Altitude, massas de 

ar, maritimidade e latitude. 

 

3. D 

A altitude refere-se à altura da superfície e relaciona-se com os elementos climáticos pressão, radiação e 

temperatura. Quanto maior for a altitude de uma região ou local, menor será a pressão. A pressão 

atmosférica refere-se à pressão exercida pela coluna de ar sobre a superfície. Essa pressão ocorre porque 

o ar possui massa e peso, logo, quanto menor a coluna de ar sobre a superfície, menor será a pressão. 

 

4. B 

As brisas se formam em razão da diferença de pressão atmosférica provocada pelo aquecimento 

diferencial das superfícies onde, durante o dia, o continente mais aquecido que o oceano forma áreas de 

baixa pressão (ciclonais) atraindo os ventos e, durante a noite, o inverso, os ventos são atraídos em 

direção ao oceano, que está mais aquecido que o continente.  

 

5. E 

A vegetação indicada no mapa está localizada em regiões montanhosas, como a Cordilheiras do Andes, 

na América do Sul, as Rochosas, nos Estados Unidos e a Cordilheira do Himalaia, entre a Índia e a China. 

Nesse caso, a altitude é o principal fator que pode influencia na diversidade da vegetação nessas regiões. 

 

6. B 

A Europa Ocidental sofre uma significativa influência da Maritimidade, que por causa da Corrente do Golfo, 

apresenta as águas do oceano Atlântico próximo a Europa mais quente que o normal, ajudando a garantir 

um inverno mais suave.   

   

7. A 

Os espaços geográficos afetados pela maritimidade apresentam uma menor amplitude térmica, enquanto 

que os espaços afetados pela continentalidade, apresentam uma maior amplitude térmica. 

 

8. C 

A diferença de altitude entre as duas cidades é o fator climático determinante na menor média de 

temperatura que a cidade de Campos do Jordão apresenta, mesmo estando em uma latitude menor, que 

São Paulo. 

 

9. C 

Os ciclones tropicais se formam devido à diferença de pressão atmosférica. 
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10. A 

A latitude está associada à distância de um ponto em relação à Linha do Equador. Este fator climático 

relaciona-se com os elementos climáticos radiação e temperatura: quanto maior a latitude, menor será a 

radiação recebida e por sua vez menor será a temperatura. Isso ocorre porque os raios solares atingem 

a superfície terrestre com diferentes inclinações, devido à forma esférica da Terra. Esta inclinação 

aumenta conforme o afastamento da Linha do Equador em direção aos polos, ou seja, quando há o 

aumento da latitude. Quanto maior a inclinação, maior a latitude e a área de abrangência dos raios solares 

é maior; sendo assim, o calor deve ser distribuído por uma área maior, fazendo com que as temperaturas 

sejam mais baixas. 

 

Questão Contexto  

Os fatores climáticos são aspectos que determinam ou exercem influência sobre os elementos 

climáticos. São eles que justificam as características dos tipos de clima Poderiam ser chamados de 

“causas” dos climas. Dentre os principais fatores climáticos, destacam-se: latitude, altitude, maritimidade, 

continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e relevo. Já os elementos climáticos 

poderiam ser chamados de “características” dos climas e dentre estas destacam-se a radiação, 

temperatura, pressão e umidade. 
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Climas brasileiros e o climograma 

 

Resumo 

 

Representação climática 

O climograma é uma forma de representar graficamente os padrões climáticos, possibilitando a visualização 

das principais características dos climas, permitindo inferir informações sobre a periodicidade e a variação 

climática de determinada região. É um gráfico com as oscilações atmosféricas (temperatura e pluviosidade) 

de uma região ao longo de 12 meses, o que auxilia na observação e caracterização dos tipos climáticos, além 

de contribuir para a organização e o planejamento social e natural. Abaixo, um modelo de um climograma. 

 

 

• Eixo vertical 

o Barra: expressa a precipitação em milímetros. 

o Linha: expressa a média de temperatura em graus Celsius. 

• Eixo horizontal 

o Distribuição da precipitação e temperatura ao longo dos meses do ano. 

 

Climas do Brasil 

O Brasil apresenta uma grande extensão territorial, sendo atravessado, ao norte, pela Linha do Equador e, ao 

sul, pelo Trópico de Capricórnio. Por isso, encontram-se diferentes climas no país. 

 

• Clima Equatorial 

Esse clima está presente nas regiões próximas à Linha do Equador e é caracterizado por ser bastante 

úmido e apresentar uma pequena variação da temperatura ao longo do ano, que fica em torno de 26°C. 

No climograma, as barras verticais, que expressam a pluviosidade ao longo do ano, são bastante elevadas, 



 
 

 

 

2 

Geografia 
 

com exceção dos meses de julho, agosto e setembro, período em que o índice de precipitação fica em 

torno de 100mm. Um exemplo de região que apresenta esse clima é a cidade de Manaus, no estado do 

Amazonas. 

 

• Clima Tropical 

Esse tipo de clima está presente na maior parte do território brasileiro, estendendo-se pela parte central 

do país. É caracterizado por apresentar o inverno e o verão bem definidos por seus índices pluviométricos 

(baixo e elevado, respectivamente). No climograma, o clima tropical é apresentado com barras elevadas 

nos meses de inverno e barras baixas nos meses de verão. Quando à temperatura, não sofre grandes 

variações, ficando em torno de 18°C a 28°C. Um exemplo desse clima é a cidade de Goiânia, no estado 

de Goiás. 

 

• Clima Tropical Semiárido 

Esse clima apresenta como características mais marcantes o baixo índice pluviométrico e as elevadas 

temperaturas. Um exemplo de região que apresenta esse clima é o estado de Pernambuco. 

 

• Clima Tropical de Altitude 

Esse clima é caracterizado por apresentar os índices pluviométricos mais elevados que a temperatura. É 

o clima presente nas regiões acima de 800 metros. Os verões são tipicamente quentes e chuvosos e os 

invernos são frios e secos. Um exemplo de região que apresenta esse tipo de clima é a cidade de Belo 

Horizonte, no estado de Minas Gerais. 

 

• Clima Tropical Atlântico ou Tropical Úmido 

Esse tipo de clima abrange quase todo o litoral brasileiro e apresenta grande influência do Oceano 

Atlântico, que traz bastante umidade e, consequentemente, bastante chuva. Quanto à sua temperatura, é 

muito elevada no verão (40°C) e amena no inverno (20°C). Um exemplo de região que apresenta esse 

clima é a cidade do Rio de Janeiro. 

 

• Clima Subtropical 

Esse tipo de clima está presente nas regiões ao sul do Trópico de Capricórnio. A quantidade de chuvas 

não varia muito ao longo do ano, mas as temperaturas sofrem grandes variações: o inverno é frio e o 

verão é quente. Um exemplo de região que apresenta esse tipo de clima é a cidade de Curitiba, no estado 

do Paraná. 
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Exercícios 

 

1. As figuras a seguir representam a variação anual de temperatura e a quantidade de chuvas mensais 

em dado lugar, sendo chamadas de climogramas. Neste tipo de gráfico, as temperaturas são 

representadas pelas linhas, e as chuvas pelas colunas. 

 

 

A distribuição das chuvas no decorrer do ano, conforme mostrado nos gráficos, é um parâmetro 

importante na caracterização de um clima. 

A esse respeito podemos dizer que a afirmativa: 

a) está errada, pois o que importa é o total pluviométrico anual. 

b) está certa, pois, juntamente com o total pluviométrico anual, são importantes variáveis na 

definição das condições de umidade. 

c) está errada, pois a distribuição das chuvas não tem nenhuma relação com a temperatura. 

d) está certa, pois é o que vai definir as estações climáticas. 

e) está certa, pois este é o parâmetro que define o clima de uma dada área. 
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2. Climograma é uma ferramenta que permite maior facilidade na compreensão do perfil climático de 

determinada região. A temperatura média geralmente é representada por um gráfico linear sobreposto 

a um gráfico de barras, que representa as precipitações (chuvas) ao longo do período estudado, 

geralmente um ano. 

Considere os climogramas de três municípios brasileiros. 

 

 
MOREIRA, João Carlos; SENE., Eustáquio de. Geografia Gorai e do Brasil. Espaço geográfico e globalização. São Paulo. 

Edição. 2007, p. 102 e 104 

 

A partir da observação dos climogramas de Manaus/AM, Brasília/DF e Porto Alegre/RS, pode-se afirmar 

que o clima predominante nos três municípios, respectivamente, é: 

a) equatorial - tropical continental - subtropical. 

b) tropical continental - subtropical - equatorial. 

c) equatorial semiárido - subtropical - tropical de altitude. 

d) tropical semiárido - equatorial - subtropical. 

e) equatorial - tropical de altitude - tropical semiúmido. 
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3. A maior parte do território brasileiro está localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Equador. Isto 

torna o Brasil um dos países do mundo com excelentes condições para a geração de energia solar, 

mesmo com uma variação climática significativa entre suas regiões. Considere os climogramas e o 

mapa para responder à questão. 

 

 
FERREIRA, Graça Maria Lemos. Moderno atlas geográfico São Paulo: Moderna, 2008. p. 6. 

 

Os Climogramas I e II são, respectivamente, característicos das áreas indicadas no mapa pelos 

números 

a) 2 e 4. 

b) 1 e 3. 

c) 4 e 5. 

d) 3 e 2. 

e) 5 e 3. 
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4. Observe o mapa de climas do Brasil e os três climogramas que seguem. 

 

 

 
 

Assinale a correspondência correta entre as localidades A, B e C assinaladas no mapa e os 

climogramas I, II e III. 

a) A (I) – B (II) – C (III) 

b) A (II) – B (III) – C (I) 

c) A (III) – B (I) – C (II) 

d) A (II) – B (I) – C (III) 

e) A (III) – B (II) – C (I) 
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5. Considere os climatogramas abaixo. 

 
MENDONÇA, F. & DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia, noções básicas e climas do Brasil. São Paulo Oficina de Textos, 2007. 

 

Assinale a alternativa correta sobre os climatogramas. 

a) O clima equatorial pode ser representado pelo climatograma 1, em que se verificam elevados 

totais pluviométricos. 

b) A elevada amplitude térmica pode ser observada no climatograma 1, o qual representa o clima 

equatorial. 

c) A umidade climática representada no climatograma 2 também é garantida pelas temperaturas 

elevadas durante todo o ano e pela concentração de pluviosidade nos meses de junho a outubro. 

d) A cidade de Cuiabá pode ser bem representada pelo climatograma 1, pois apresenta condições 

térmicas de maior aquecimento e índices de precipitação bem distribuídos ao longo do ano todo. 

e) A variabilidade térmica da cidade de Porto Alegre, representada pelo climatograma 2, é bastante 

acentuada, e as médias anuais situam-se entre 2°C e 35°C. 

 

6. Uma seleção de futebol que participe do Mundial 2014 no Brasil pode ter que disputar partidas nas 

cidades de Manaus (AM) e São Paulo (SP) no mês de julho e, durante essa época, é provável que ela 

encontre forte diversidade climática. A esse respeito só podemos afirmar que: 

a) apenas a altitude de São Paulo, muito superior, justifica as diferenças climáticas entre esses 
locais. 

b) as massas tropicais atlântica e continental atuam unicamente nessa época do ano no território. 

c) apenas as massas úmidas atuam no inverno brasileiro, portanto haverá apenas diversidade de 
precipitações. 

d) as frentes quentes produzidas no Norte tendem a se deslocar por todo o interior do Brasil. 

e) as massas equatoriais e polares estarão atuando respectivamente na Amazônia e no Sudeste. 

 

7. Em relação aos tipos de clima no Brasil, marque qual clima abrange uma porção maior do território e 

melhor caracteriza o país: 

a) Clima Semiárido 

b) Clima Equatorial 

c) Clima Subtropical 

d) Clima Tropical 

e) Clima Desértico 
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8. “O que mais há na Terra é paisagem (…) Não faltam cores a esta paisagem (…)Tem épocas do ano em 

que o chão é verde, outras, amarelo, e depois castanho ou negro.” 
SARAMAGO, José. Levantando do chão. Caminho, Lisboa, 1979. 

 

O Brasil apresenta a maior parte de suas terras na zona intertropical da Terra, o que resulta em climas 

que não apresentam as quatro estações definidas. Foge a essa consideração apenas o clima: 

a) equatorial 

b) tropical de altitude 

c) subtropical 

d) temperado 

e) tropical litorâneo 

 

9. A convecção na Região Amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e sua variação, 

em termos de intensidade e posição, tem um papel importante na determinação do tempo e do clima 

dessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. 
FISCH, G.; MARENGO, J. A.; NOBRE, C. A. “Uma revisão geral sobre o clima da Amazônia”. Acta Amazônica, v. 28, n. 2, 1993 

(adaptado). 

 

O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico de 

a) resfriamento da umidade da superfície. 

b) variação da amplitude de temperatura. 

c) dispersão dos ventos contra-alísios. 

d) existência de barreiras de relevo. 

e) convergência de fluxos de ar. 

 

10. A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peneplancíe é a 

corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia, 

camadas de cascalhos e seixos e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que 

formam uma crosta laterítica, denominada ‘canga". 
WEIBEL, L. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br. Acesso em: 8 jul. 2015 (adaptado). 

 

Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? 

a) Árido, com déficit hídrico. 

b) Subtropical, com baixas temperaturas. 

c) Temperado, com invernos frios e secos. 

d) Tropical, com sazonalidade das chuvas. 

e) Equatorial, com pluviosidade abundante. 
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Questão Contexto  

 

 

 
 

No ano de 2016, foram identificados aproximadamente 60.000 focos de incêndios no bioma Cerrado. 

As queimadas são, em maior parte, resultantes da ação humana, embora também ocorram de forma 

natural. No gráfico pode-se observar a sazonalidade das queimadas. Nesse sentido, explique essa 

sazonalidade, associando-a à condição climática do Centro-Oeste. 
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Gabarito 

 

1. B 

A afirmativa está correta, pois os parâmetros para a elaboração de climogramas são temperatura e 

pluviosidade, que, em conjunto, caracterizam um clima. 

 

2. A 

Os climogramas correspondem aos climas: equatorial (Região Norte, quente, baixa amplitude térmica),   

tropical continental ou típico (Região Centro-Oeste, quente, baixa amplitude térmica, duas estações bem 

definidas), subtropical (Região Sul, verão quente, inverno frio, maior amplitude térmica e chuvas mais 

distribuídas ao longo do ano). 

 

3. A 

O climograma I é de clima equatorial (2), pois apresenta elevada temperatura e pluviosidade, além de 

baixa amplitude térmica. O climograma II é de clima subtropical (4), pois apresenta chuvas bem 

distribuídas e um inverno bem definido com baixas temperaturas. 

 

4. D 

O clima do gráfico I é tropical continental (verão chuvoso e inverno seco) e pode ser encontrado na área 

B. O climograma II representa o clima equatorial (elevada temperatura e precipitação), encontrado na área 

A. O clima do gráfico III é tropical de altitude (elevada precipitação no verão e baixas temperaturas no 

inverno), encontrado na área C. 

 

5. A 

O climograma 1 representa o clima equatorial (Amazônia), com elevados totais pluviométricos. O 

climograma 2 representa o clima subtropical (Sul), pois apresenta verão quente, inverno frio, maior 

amplitude térmica e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. 

 

6. E 

Nessa época do ano, massas de ar equatoriais (na Amazônia) e polares (no Sudeste) atuam no país. 

 

7. D 

A maior parte do Brasil está localizada na Zona Intertropical, isto é, na área entre os trópicos. Por isso, o 

clima que abrange a maior parte do território é o clima tropical. 

 

8. C 

Entre os climas existentes no Brasil, o subtropical é aquele que foge a essa consideração. O clima 

temperado não é encontrado no país. 

 

9. E 

A Amazônia está situada em área de baixa latitude e, portanto, de elevada média térmica, o que resulta 

em uma área de convergência de fluxos de ar. 
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10. D 

A descrição do texto indica a região do Planalto Central com presença de solos lateríticos. Tal tipo de solo 

é característico de clima tropical típico, com período de chuva e outro de seca. Tal variabilidade determina 

a lixiviação e concentração, na superfície, de hidratos de ferro e alumínio, formando as cangas. 

 

 

Questão Contexto 

O Cerrado está localizado em área de clima tropical, com inverno seco e verão chuvoso. Portanto, a época do 

ano com maior frequência de queimadas é agosto e setembro, devido à condição seca da vegetação nesses 

meses. 
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A Guerra Fria e a América Latina 

 

Resumo 

 

Os enfrentamentos da Guerra Fria – ocorridos devido a oposição ideológica entre Estados Unidos e União 

Soviética – vão repercutir no cenário político e social da América Latina.  Com o objetivo de ampliar a sua 

influência na região, os Estados Unidos adotaram uma série de mecanismos para frear o avanço de ideias 

socialistas no continente americano.  Na década de 1950, por exemplo, foi estabelecida pelas autoridades do 

país a Doutrina de Segurança Nacional, cujas diretrizes procuravam combater o “perigo vermelho” dentro e 

fora do território norte-americano. Essa vigilância se intensificou sobretudo após a Revolução Cubana, que 

marcou a ascensão do governo comunista de Fidel Castro na Ilha. A preocupação com a difusão de ideias 

comunistas originou, por exemplo, a Aliança para o Progresso, programa instituído por Washington 

conjuntamente a diversas lideranças latino-americanas, através do qual buscava-se melhorar os índices 

socioeconômicos da região e para frear crescimento das alternativas socialistas. Apesar das tentativas norte-

americanas para evitar que ideias comunistas se espalhassem pelas américas, em muitos países ocorreu o 

crescimento de movimentos sociais alinhados a ideais de esquerda. É o caso, por exemplo, do presidente 

brasileiro João Goulart, que reuniu muitos movimentos sociais em prol se uma série de reformas na sociedade.  

Frente a este cenário, os Estados Unidos apoiaram forças conservadoras com o objetivo de frear movimentos 

reformistas (ou até mesmo revolucionários) e apoiaram a instituição de ditaduras militares na América Latina.   

 

A Operação Condor 

Os governos militares latino-americanos mantinham entre si uma rede de comunicação, com o objetivo de 

evitar qualquer tipo de resistência à ditadura instituída. A Operação Condor é um grande exemplo desse 

movimento realizado pelos militares. Iniciava através de uma reunião secreta realizada em Santiago do Chile 

no final de outubro de 1975, ela estabeleceu uma  aliança entre as ditaduras instaladas nos países do Cone 

Sul na década de 1970 — Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai — para a realização de atividades 

coordenadas, de forma clandestina e à margem da lei, com o objetivo de vigiar, sequestrar, torturar, assassinar 

e fazer desaparecer militantes políticos que faziam oposição, armada ou não, aos regimes militares da região. 

 

(Operação Condor – Latuff, 2008) 
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Exercícios 

 

1. A ditadura militar chefiada por Pinochet foi um dos regimes políticos mais brutais da história da 

América Latina. Os militares caçavam os opositores políticos como se fossem animais. Qualquer 

suspeito de ser militante socialista ou comunista era preso e barbaramente torturado.  
(Mario Schmidt) 

 

Dentre as razões para a implantação da Ditadura de Augusto Pinochet podemos indicar:  

a) a firme decisão do governo dos Estados Unidos em deter a qualquer custo o que parecia ser "o 

avanço do comunismo internacional" promovido pela Revolução Sandinista na Nicarágua.  

b) a crise política desencadeada pela vitória do candidato populista do Partido Justicialista, Juan 

Domingos Perón, que pretendia fortalecer os sindicatos e aumentar os salários dos trabalhadores.  

c) a deposição do general Manuel Antônio Noriega, acusado de ter ligações com o tráfico 

internacional de drogas.  

d)  a não aceitação por parte de grandes empresários e do governo norte-americano das reformas 

sociais e econômicas realizadas pelo governo socialista de Salvador Allende.  

e) o autogolpe promovido pelo presidente Alberto Fujimori, que fechou o Congresso e tomou em suas 

mãos todos os poderes nacionais, ignorando a constituição e anulando direitos. 
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2. Publicada em 1907, a charge representa de modo crítico as relações desiguais de poder entre Cuba e 

os Estados Unidos. Das afirmativas a seguir, quais apresentam acontecimentos que expressam 

corretamente esta relação? 

 
I. A Emenda Platt, imposta ao governo cubano em 1901, garantia aos Estados Unidos o direito de 

intervenção na política interna daquele país.  

II. Após a Revolução Cubana, em 1959, o novo governo estatizou empresas estrangeiras, o que 

provocou a represália dos Estados Unidos por meio de medidas como o boicote à compra do 

açúcar cubano.  

III. Em 1961, exilados cubanos, com o apoio da CIA, tentaram derrubar o regime castrista invadindo 

Cuba, no episódio conhecido como a Invasão da Baía dos Porcos.  

IV. O governo revolucionário cubano, a despeito das pressões norte-americanas, conseguiu manter 

Cuba como membro da Organização dos Estados Americanos (OEA).  

Estão corretas:  

a) Somente as afirmativas II e III.  

b) Somente as afirmativas I, II, III.  

c) Somente as afirmativas I e IV.  

d) Somente as afirmativas I, II e IV.  

e) Todas as afirmativas. 

 

 

3. Existem semelhanças entre as ditaduras militares brasileira (1964-1985), argentina (1976 1983), 

uruguaia (1973-1985) e chilena (1973-1990). 

Todas elas: 

a) receberam amplo apoio internacional tanto dos Estados Unidos quanto da Europa Ocidental. 

b) combateram um inimigo comum, os grupos esquerdistas, recorrendo a métodos violentos. 

c) tiveram forte sustentação social interna, especialmente dos partidos políticos organizados. 

d) apoiaram-se em ideias populistas para justificar a manutenção da ordem. 

e) defenderam programas econômicos nacionalistas, promovendo o desenvolvimento industrial de 

seus países. 

  



 
 

 

 

4 

História 
 

4. Sobre a Revolução Cubana, é incorreto afirmar que: 

a) Fidel Castro comandou um ataque ao Quartel de Moncada em 1953, sendo preso e só anistiado em 

1955. 

b) Do México, Fidel Castro organizou junto com Che Guevara uma invasão a Cuba em 1956. 

c) Em Cuba governava o ditador Fulgência Batista, que sem nenhum apoio dos EUA lutou contra os 

revolucionários cubanos. 

d) Fidel Castro e Che Guevara organizaram nas montanhas de Sierra Maestra um movimento 

guerrilheiro que cresceu rapidamente. 

e) Em 1959, Fidel Castro implantou um regime político baseado no nacionalismo e na expropriação 

de terras dos proprietários estrangeiros. 

 

 

5. Os líderes da Revolução Cubana de 1959 logo se associaram ao comunismo internacional encabeçado 

pelo bloco soviético no contexto da Guerra Fria. É correto dizer que essa associação resultou em, entre 

outras coisas: 

a) bloqueio econômico da URSS a Cuba. 

b) apoio do governo dos Estados Unidos aos revolucionários cubanos. 

c) abertura gradual dos Estados Unidos às práticas políticas comunistas. 

d) fim do capitalismo na América Central. 

e) apoio a outros grupos armados revolucionários da América Latina.      

 

 

6. O ponto mais tenso da Crise dos Mísseis se deu no dia 27 de outubro de 1962, um sábado, tanto que 

ficou conhecido como “sábado negro”.  Nesse dia: 

a) um míssil balístico R-12 foi disparado de Cuba contra a cidade de Washington. 

b) os EUA invadiram novamente a Baía dos Porcos. 

c) bombardeiros americanos B-52 lançaram bombas contra as instalações nucleares de Cuba. 

d) um avião-espião americano, modelo U-2, foi abatido pelos cubanos. 

e) Fidel Castro foi assassinado por um agente da CIA. 

 

 

7. “A Aliança para o Progresso” foi: 

a) um tratado de comércio entre os países latino-americanos para a ampliação do intercâmbio 

industrial através das reduções das barreiras alfandegárias entre eles; 

b) um acordo de cooperação do governo norte-americano do presidente Robert Kennedy com os 

governos asiáticos visando à independência econômica de seus países; 

c) uma ação do governo norte-americano em direção ao apaziguamento dos nacionalismos e das 

guerrilhas da América Latina, através de estímulos à modernização; 

d) uma aliança econômica e militar dos EUA com os países latino-americanos visando derrubar o 

governo comunista de Fidel Castro em Cuba; 

e) uma aliança de países europeus visando a formação da Comunidade Econômica Europeia. 
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8. Considerando-se a atuação da Frente Sandinista de Libertação Nacional nos anos 70 do século XX, é 

CORRETO afirmar que essa organização  

a) defendia a chegada ao poder do grupo Sendero Luminoso, que articulou a resistência camponesa 

na Nicarágua. 

b) representava diversos setores políticos de oposição na Nicarágua, que defendiam um projeto anti-

imperialista e socialista.  

c) reunia amplos setores da sociedade nicaraguense em apoio ao monopólio político da família 

Somoza.  

d) tinha o apoio dos Estados Unidos e dos grandes latifundiários do País e sustentava-se graças à 

Guarda Nacional nicaraguense. 

 

 

9. O ex-vice-chanceler argentino na época da Guerra das Malvinas (1982), em entrevista concedida em 

03/04/07, fez as seguintes revelações:  

 

"Os militares, quando decidiram recuperar as Malvinas, acreditavam, equivocadamente, que os EUA não 

interfeririam, em retribuição pelos oficiais que a Argentina enviara a Honduras para treinar os contras 

que combatiam os sandinistas."  

 

"Ele [Vernon Walters, embaixador especial do governo norte-americano] era uma mistura de homem do 

Exército e da CIA, mas muito civilizado e inteligente. Falava um impecável castelhano (...). Durante a 

guerra, ele entrava na sala do [ditador e general Leopoldo] Galtieri sem bater. Era um habitué da Casa 

Rosada e da Residência de Olivos."  

 

Essas revelações evidenciam a:  

a) Responsabilidade direta do envolvimento dos Estados Unidos na guerra das Malvinas.  

b) Ingerência do governo norte-americano em três países da América: Honduras, Nicarágua e 

Argentina.  

c) Rigidez da política estaduniense na América, intervindo militarmente em todos os países.  

d) Perda de importância da Argentina, aos olhos dos Estados Unidos, tratada no mesmo nível das 

repúblicas da América Central.  

e) Traição do governo norte-americano à Argentina, ao retirar o apoio formalmente prometido na sua 

luta para recuperar as Malvinas. 
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10. As décadas de 1960 e de 1970, na América Latina, foram marcadas por ditaduras civis e militares. A 

nova ordem política legitimava-se em nome dos princípios da Doutrina de Segurança Nacional que, sob 

inspiração norte-americana, defendia  

a) a organização de políticas econômicas nacionalistas como forma de barrar o avanço do 

internacionalismo soviético.  

b) a elaboração de políticas de integração continental inspirada na política desenvolvimentista 

empreendida no Brasil no período de 1950 a 1970.  

c) a união entre burguesia nacional e as Forças Armadas latino-americanas contra os interesses 

tradicionais das elites agrárias.  

d) a articulação política entre os governos do continente americano, no intuito de prepará-los para o 

combate ao comunismo.  

e) o direito de sindicatos, associações e partidos políticos de se organizarem a favor dos interesses 

nacionais, no combate às idéias antidemocráticas. 
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Gabarito 

 

1. D  

O apoio dos Estados Unidos aos golpes da América Latina teve, em geral, o objetivo de frear movimentos 

de esquerda, sejam eles reformistas ou revolucionários. 

  

2. B 

Antes da Revolução, Cuba sofria com intervenção política norte-americana. Com a tomada do poder por 

Fidel Castro, o país buscou estatizar as empresas estrangeiras, com o objetivo de reduzir a influência 

externa no país.  Para tentar frear o movimento revolucionário, o governo norte-americano tenta invadir a 

ilha, mas é derrotado. Ao contrário do que se afirma na opção IV, Cuba foi expulsa da OEA.  

   

3. B 

As ditaduras citadas ocorrem no contexto da Guerra Fria e estabelecem oposição aos movimentos de 

esquerda que ocorriam neste momento. 

 

4. C 

A resistência de Batista à guerrilha de Sierra Maestra contou com forte apoio estadunidense, já que o país 

tinha grandes investimentos em Cuba. 

 

5. E 

Revolução em Cuba e a subsequente adesão ao bloco soviético provocaram um ponto de instabilidade 

no continente americano durante a Guerra Fria. A Revolução cubana foi exemplos para outros 

movimentos revolucionários no continente. 

 

6. D 

Nesse dia, um avião-espião U-2 foi abatido pelo exército cubano, aumentando ainda mais a crise que já 

estava instalada, e acelerando as tentativas de acordo entre as duas partes, EUA e URSS. 

 

7. C 

A Aliança para o Progresso tinha como objetivo era integrar os países da América nos aspectos político, 

econômico, social e cultural frente à “ameaça soviética.” 

 

8. B 

A Frente Sandinista de Libertação Nacional tinha como objetivo de acabar com a ingerência estrangeira 

e a opressão ditatorial.  

 

9. B 

Como vimos, no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos intervieram intensamente no continente 

americano, como é evidenciado pelos textos da questão. 

 

10. D 

Através dessa articulação, os governos perseguiam os considerados “subversivos”, ou seja, aqueles que 

questionavam a ordem vigente e eram simpáticos/seguidos de ideias socialistas. 
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Guerra fria e a independência afro-asiática 

 

Resumo 

 

Na segunda metade do século XIX, em razão das necessidades de mercado geradas pela segunda Revolução 

Industrial e das independências das colônias americanas, a Europa voltou-se novamente à África e à Ásia, 

impondo o neocolonialismo. As disputas entre as potências europeias pelos territórios afro-asiáticos 

desencadearam a Primeira Guerra Mundial. A Europa saiu enfraquecida da guerra e perdeu sua hegemonia 

para os Estados Unidos. 

 

A crise na Europa pós Primeira Guerra Mundial foi, além disso, acentuada pela crise de 1929. Os efeitos da 

crise repercutiram nas áreas coloniais com o agravamento das condições de vida dos colonos, que iniciaram 

greves e revoltas contra as metrópoles europeias. Esses movimentos coloniais foram contidos à força, mas 

acabaram resultando no nascimento de um forte sentimento nacionalista evidenciado pelo desejo pela 

independência. 

 

O fim da Segunda Guerra Mundial marcou ainda mais o declínio europeu, impulsionando o processo de 

descolonização. O enfraquecimento da Europa significou o fortalecimento do nacionalismo e o crescimento 

do desejo de independência, apoiado na Carta da ONU, que reconhecia o direito à autodeterminação dos 

povos colonizados e que fora assinada pelos países europeus (os colonizadores). 

 

Como sabemos, terminada a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética passaram a liderar 

os dois grandes blocos, capitalista e comunista, em oposição. Dentro do contexto da Guerra Fria, buscaram 

a expansão de suas áreas de influência.  Nesse sentido, passam a ver nos movimentos de independência 

afro-asiática a possibilidade de ampliar sua influência política nas novas nações. 

 

Em 1955, vinte e nove países recém-independentes reuniram-se na Conferência de Bandung, capital da 

Indonésia, estabelecendo seu apoio à luta contra o colonialismo. A Conferência de Bandung estimulou as 

lutas por independência na África e Ásia. 

 

A descolonização afro-asiática não foi um processo homogêneo, ocorrendo de duas maneiras: a pacífica e a 

violenta.No caso da via pacífica, a independência da colônia era realizada progressivamente pela metrópole, 

com a concessão da autonomia político-administrativa, mantendo-se o controle econômico do novo país, 

criando, dessa forma, um novo tipo de dependência. As independências que ocorreram pela via da violência 

tiveram a oposição das metrópoles em conceder a autonomia às colônias. Surgiam as lutas de emancipação, 

geralmente vinculadas ao socialismo, que levaram a frente às independências. 
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Descolonização da Ásia 

 

Disponível em: https://www.coladaweb.com/historia/descolonizacao-da-asia-e-da-africa 

Índia   

1947 a Índia obteve sua independência.  A ação do líder pacifista Mahatma (ou Mohandas) Gandhi, após anos 

de resistência pacífica à dominação inglesa ganhou destaque nesse processo.  O seu processo de libertação 

foi conturbado, onde os ingleses incitavam as diferenças religiosas, principalmente entre hindus e 

muçulmanos, para manter seu domínio. Após a Segunda Guerra, a Índia ganhou a independência, mas dividiu-

se em dois Estados: a República União Indiana (de maioria hinduísta) e a República do Paquistão (de maioria 

islâmica). Mais tarde a Ilha do Ceilão, onde predominava o Budismo, formou outro Estado, o Sri Lanka. Em 

1971  o Paquistão Oriental separou-se do Ocidental e formou a República de Bangladesh. 

 

Indonésia  

 Dominada anteriormente pela Holanda, a Indonésia foi ocupada na Segunda Guerra Mundial pelo Japão. Após 

a Guerra, em 1945, os indonésios criaram a República da Indonésia. Como a Holanda não aceitou a 

independência, iniciou um período conflituoso contornado apenas em 1949 com a mediação da ONU e dos 

EUA. A Indonésia tornou-se, então, independente. 
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Descolonização Africana 

 

 

Na África, em meados do século XX, iniciou-se o processo de descolonização. As colônias, de maioria 

pertencentes à Inglaterra e França foram obtendo sua liberdade. Em 1956, existiam apenas 03 países 

independentes na África Negra: Etiópia, Libéria e África do Sul. Nos cinco anos seguintes, 29 países 

conseguiram sua libertação nacional. 

 

Argélia  

 Até o término da Segunda Guerra, a Argélia, país de maioria muçulmana, foi dominada pela França. Em 1954 

formou-se a FLN (frente de Libertação Nacional), que iniciou a Guerra de independência contra os 

colonizadores. O reconhecimento da independência viria apenas em 1962, quando o presidente De Gaulle 

reconheceu a existência da República Democrática da Argélia. 
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Congo  

Patrice Lumumba fundou o Movimento Nacional Congolês, que lutou meio século pela independência. O 

Congo, colonizado pela Bélgica, conseguiu sua independência no início dos anos 60. O novo governo teve 

Lumumba como primeiro ministro. No recém independente Congo, na província de Katanga, eclodiu um 

movimento de caráter separatista, que se arrastaria até 1964.  

 

 Colônias Portuguesas  

 Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e os arquipélagos de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, todas colônias 

portuguesas, foram as que mais tarde conseguiram independência na África. Apenas após a queda do Regime 

Salazarista em 1973, com a Revolução dos Cravos em Portugal. Em 1974 e 1975, as colônias portuguesas 

tornaram-se livres. 

 

África do Sul e Apartheid 

Na década de 1990 a pressão internacional forçou o governo da África do Sul a acabar com a segregação dos 

racial.  Desde os anos 40 a elite branca (de origem inglesa e holandesa) encontrou uma maneira constitucional 

de se manter no poder e instalou o regime do apartheid, onde os negros eram excluídos social e politicamente. 

Em 1962, a organização negra que lutava contra o apartheid, o CNA (Congresso Nacional Africano) foi 

considerado ilegal, e seu líder, Nelson Mandela, preso. Mandela retornaria à liberdade apenas em 1990.  
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Exercícios 

 

1. Morre um homem por minuto em Ruanda. Um homem morre por minuto numa nação do continente 

onde o Homo Sapiens surgiu há um milhão de anos... Para o ano 2000 só faltam seis, mas a 

Humanidade não ingressará no terceiro milênio, enquanto a África for o túmulo da paz." 
                               (Augusto Nunes, in: jornal O GLOBO, 6.8.94) 

 

A situação de instabilidade no continente africano é o resultado de diversos fatores históricos, dentre 

os quais destacamos o(a): 

a) fortalecimento político dos antigos impérios coloniais na região, apoiado pela Conferência de 

Bandung. 

b) declínio dos nacionalismos africanos causado pelo final da Guerra Fria. 

c) acirramento das guerras intertribais no processo de descolonização que não respeitou as 

características culturais do continente. 

d) fim da dependência econômica ocorrida com as independências políticas dos países africanos, 

após a década de 50. 

e) difusão da industrialização no continente africano, que provocou suas grandes desigualdades 

sociais. 

  

2. A África subsaariana conheceu, ao longo dos últimos quarenta anos, trinta e três conflitos armados que 

fizeram no total mais de sete milhões de mortos. Muitos desses conflitos foram provocados por 

motivos étnico-regionais, como os massacres ocorridos em Ruanda e no Burundi. 
(Le Monde Diplomatique, maio/1993 - com adaptações.) 

 

Das alternativas abaixo, aquela que identifica uma das raízes históricas desses conflitos no continente 

africano é: 

a) a chegada dos portugueses, que, em busca de homens para escravização, extinguiram todos reinos 

existentes 

b) a Guerra Fria, que, ao provocar disputas entre EUA e URSS, transformou a África num palco de 

guerras localizadas 

c) o Imperialismo, que, ao agrupar as diferentes nacionalidades segundo tradições e costumes, 

anulou direitos de conquista 

d) o processo de descolonização, que, mantendo as mesmas fronteiras do colonialismo europeu 

desrespeitou as diferentes etnias e nacionalidades. 

e) o continente africano, em geral, visto pelo europeu como culturalmente inferior e passível de ser 

dominado 
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3. "... em 1955, em Bandung, na Indonésia, reuniram-se 29 (...) países que se apresentavam como do 

Terceiro Mundo. Pronunciaram-se pelo socialismo e pelo neutralismo, mas também contra o Ocidente 

e contra a União Soviética, e proclamaram o compromisso dos povos liberados de ajudar a libertação 

dos povos dependentes..." 

A conferência a que o texto se refere é apontada como um 

a) indicador da crise do sistema colonial por representar os interesses dos países que estavam 

sofrendo as consequências do processo de industrialização na Europa. 

b) indício do processo de globalização da economia mundial uma vez que suas propostas defendiam 

o fim das restrições alfandegárias nos países periféricos. 

c) sintoma de esgotamento do imperialismo americano no Oriente Médio, provocado pela quebra do 

monopólio nuclear a favor dos árabes. 

d) sinal de desenvolvimento da economia dos denominados "tigres asiáticos" que valorizou o 

planejamento estratégico, a industrialização independente e a educação. 

e) marco no movimento descolonizador da África e da Ásia que condenou o colonialismo, a 

discriminação racial e a corrida armamentista 

 

4. O genocídio que teve lugar em Ruanda, assim como a guerra civil em curso na República Democrática 

do Congo, ou ainda o conflito em Darfur, no Sudão, revelam uma África marcada pela divisão e pela 

violência. Esse estado de coisas deve-se, em parte, 

a) às diferenças ideológicas que perpassam as sociedades africanas, divididas entre os defensores 

do liberalismo e os adeptos do planejamento central. 

b) à intolerância religiosa que impede a consolidação dos estados nacionais africanos, divididos nas 

inúmeras denominações cristãs e muçulmanas. 

c) aos graves problemas ambientais que produzem catástrofes e aguçam a desigualdade ao 

perpetuar a fome, a violência e a miséria em todo o continente. 

d) à herança do colonialismo, que introduziu o conceito de Estado-nação sem considerar as 

características das sociedades locais. 

e) às potências ocidentais que continuam mantendo uma política assistencialista, o que faz com que 

os governos locais se beneficiem do caos. 
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5. Assolado pela miséria, superpopulação e pelos flagelos mortíferos da fome e das guerras civis, a 

situação de praticamente todo o continente africano é, neste momento de sua história, catastrófica. 

Este quadro trágico decorre: 

a) de fatores conjunturais que nada têm a ver com a herança do neocolonialismo, uma vez que a 

dominação colonial europeia se encerrou logo após a segunda guerra mundial. 

b) exclusivamente de um fator estrutural, posterior ao colonialismo europeu, mas interno ao 

continente, que é o tribalismo, que impede sua modernização. 

c) da inserção da maioria dos países africanos na economia mundial como fornecedores de matérias-

primas cujos preços têm baixado continuamente. 

d) exclusivamente de um fator estrutural, externo ao continente, a espoliação imposta e mantida pelo 

Ocidente que bloqueia a sua autodeterminação. 

e) da herança combinada de tribalismo e colonialismo, que redundou na formação de 

micronacionalismos incapazes de reconstruir antigas formas de associação bem como de 

construir novas. 

 

6. Portugal foi o país que mais resistiu ao processo de descolonização na África, sendo Angola, 

Moçambique e Guiné-Bissau os últimos países daquele continente a se tornarem independentes. Isto 

se explica 

a) pela ausência de movimentos de libertação nacional naquelas colônias. 

b) pelo pacifismo dos líderes Agostinho Neto, Samora Machel e Amílcar Cabral. 

c) pela suavidade da dominação lusitana baseada no paternalismo e na benevolência. 

d) pelos acordos políticos entre Portugal e África do Sul para manter a dominação. 

e) pela intransigência do salazarismo somente eliminada com a Revolução de Abril de 1974. 

 

7. Em relação ao processo de descolonização afro-asiático, é correto afirmar: 

a) As potências europeias, fortalecidas com o fim da Segunda Guerra Mundial, investiram recursos na 

luta contra os movimentos de libertação que explodiam nas colônias. 

b) A Organização das Nações Unidas tornou-se o parlamento no qual muitos países condenavam o 

neocolonialismo, dado que proclamava a autodeterminação dos povos. 

c) A Guerra Fria dificultou a descolonização, em virtude da oposição de soviéticos e americanos, que 

viam no processo uma limitação de seu poder de influência na África e na Ásia. 

d) As nações que optaram por guerra e luta armada foram as únicas que conquistaram independência 

e autonomia política frente à dominação dos países europeus. 
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8. O presidente sul-africano ficou surpreso ao saber que, no Brasil, o maior país de população negra fora 

da África, se fala uma só língua e se pratica o sincretismo religioso. 
                               ("O Globo" - 23/7/98) 

 

O texto se refere à visita ao Brasil do presidente sul-africano, Nelson Mandela, que combateu duramente 

os sérios problemas enfrentados pela África do Sul após se libertar da sujeição efetiva à Inglaterra. 

Uma das dificuldades por que passou o país foi a política de "apartheid", que consistia no(a) 

a) resistência pacífica, que previa o boicote aos impostos e ao consumo dos produtos ingleses. 

b) radicalismo religioso, que não permitia aos brancos professar a religião dos negros, impedindo o 

sincretismo religioso que interessava aos ingleses. 

c) manutenção da igualdade social, que facilitava o acesso à cultura a brancos e negros, desde que 

tivessem poder econômico e político. 

d) segregacionismo oficial, que permitia que uma minoria de brancos controlasse o poder político e 

garantisse seus privilégios diante da maioria negra. 

e) desarmamento obrigatório para qualquer instituição nacional e exigência do uso exclusivo do 

dialeto africano nas empresas estrangeiras 

 

9. "A primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: Não aceitarei mais o papel de escravo. Não 

obedecerei às ordens como tais, mas desobedecerei quando estiverem em conflito com a minha 

consciência. O assim chamado patrão poderá sussurrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Direis: Não, 

não vos servirei por vosso dinheiro ou sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão 

em sofrer acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada." (Mahatma Gandhi) 
In: MOTA, Myriam; BRAICK, Patrícia. História das cavernas ao Terceiro Milênio. São Paulo: Moderna, 2005. p.615. 

 

“Acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada” são palavras de Mahatma Gandhi 

(1869-1948) que, no contexto da Guerra Fria, inspiraram movimentos como 

a) o acirramento da disputa por armamentos nucleares entre os EUA e a URSS, objetivando a 

utilização do arsenal nuclear como instrumento de dissuasão e amenização das disputas. 

b) a reação dos países colonialistas europeus visando a diminuir o poder da Assembleia Geral da ONU 

e reforçar o poder do Secretário-Geral e do Conselho de Segurança. 

c) as concessões unilaterais de independência às colônias que concordassem em formar alianças 

econômicas, políticas e estratégicas com suas antigas metrópoles, como a Comunidade Britânica 

de Nações e a União Francófona. 

d) o reforço do regime de “apartheid” na África do Sul que, após prender o líder Nelson Mandela e 

condená-lo à prisão perpétua, procurou expandir a segregação racial para os países vizinhos, como 

a Rodésia e a Namíbia. 

e) o não alinhamento político, econômico e militar aos EUA ou à URSS, decisão tomada pelos países 

do Terceiro Mundo reunidos na Conferência de Bandung, na Indonésia. 
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10. Tudo muda. 

De novo começar podes, com o último alento. 

O que acontece, porém, fica acontecido: 

E a água que pões no vinho, não podes mais separar. 

(...) 

Porém, tudo muda: com o último alento podes 

de novo recomeçar. 

Bertold Brecht 

 

É a esse processo histórico, que levou à liquidação dos impérios coloniais europeus e ao surgimento 

ou ressurgimento de povos que se constituíram em Nações e Estados, que se costuma dar o nome de 

descolonização. 
Letícia Bicalho Canêdo. A descolonização da Ásia e da África, 1985. 

 

A partir dos textos, é correto afirmar que 

a) a colonização europeia foi inseparável da descolonização da Ásia e da África do século XX, pois o 

nacionalismo, um valor ocidental, foi usado pela classe dirigente que, identificada com o Estado 

Nacional, não respeitou as tradições locais, isto é, a descolonização não destruiu a colonização; 

água e vinho estão misturados.    

b) a descolonização da Ásia e da África, no século XX, fez surgir novos povos, identificados com suas 

tradições e com valores antigos, essenciais para a estabilidade dos Estados e das nações, geridos 

pela classe dirigente, distante do velho colonialismo; a descolonização rompeu com a colonização, 

isto é, separou a água do vinho.    

c) a descolonização da Ásia e da África no século XIX, como continuidade ao colonialismo europeu, 

identificou-se com a classe dirigente internacional, preservou as principais tradições e criou o 

Estado Nacional a partir do nacionalismo, valor tribal que garantiu estabilidade para aquelas 

regiões; portanto, a água não se separou do vinho.    

d) a descolonização da Ásia e da África, no século XX, foi um processo separado da colonização, pois 

os valores da tradição foram rompidos e surgiu o Estado Nacional como criação da classe dirigente 

local, cujos interesses estavam alinhados com o capitalismo internacional, o que significou 

desenvolvimento para a maioria; água e vinho estão separados.    

e) o processo de descolonização do século XX, na Ásia e na África, é revolucionário na medida em 

que destruiu o velho colonialismo e colocou no poder a classe dirigente local, identificada com o 

capitalismo internacional, que organizou o Estado Nacional segundo os interesses de estabilidade 

e de desenvolvimento para todos; água e vinho estão separados.    
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Gabarito 

 

1. C 

A intervenção neocolonialista, no fim do século XIX e início do século XX, modificou a estrutura 

organizacional dos grupos étnicos africanos. Durante a ocupação dos europeus na África, a divisão 

territorial do continente teve como critério apenas os interesses dos colonizadores, não levando em conta 

as diferenças étnicas e culturais da população local. Diversas comunidades, muitas vezes rivais, e que, 

historicamente viviam em conflito, foram colocadas em um mesmo território, enquanto que grupos de 

uma mesma etnia foram separados. 

 

2. D 

O desrespeito as fronteiras étnicas foi uma das causados dos conflitos armados. 

 

3. E 

Participaram da Conferência 23 países asiáticos e 6 africanos, como Índia, Egito, Indonésia e Paquistão. 

Além do distanciamento dos Estados Unidos e da União Soviética, tais países buscaram criar um bloco 

de países de âmbito global com o interesse de encontrar caminhos para o desenvolvimento econômico, 

de forma a superar as imensas desigualdades sociais existentes entre a população. Esse bloco de países 

deu origem ainda ao termo Terceiro Mundo, que passaria a caracterizar também os países da América 

Latina. 

 

4. D 

A divisão arbitrária das fronteiras modificou a forma de organização dos grupos étnicos, introduzindo o 

conceito de Estado-Nação, o que pode ser entendido como UM DOS FATORES que explicam as guerras 

civis e os casos de genocídio.  

 

5. E 

É necessária a compreensão deste quadro através da associação de fatores estruturais (próprios a 

organização dos diversos povos que habitavam o continente africano), quanto de fatores conjunturais 

(relativos a ação neocolonialista). É fundamental, deste modo, que evitemos determinismos tanto de um 

lado, quanto de outro). 

 

6. E 

O Salazarismo se posicionava de forma contrária aos processos de colonização. É por isso que as 

colônias portuguesas na África foram as que mais tardiamente conquistaram sua independência. 

 

7. B 

O princípio da autodeterminação dos povos, contido na Declaração das Nações Unidas (1942), garante a 

todo povo de um país o direito de se autogovernar, realizar suas escolhas sem intervenção externa, 

exercendo soberanamente o direito de determinar o próprio estatuto político.  

 

8. D 

O apartheid foi um regime de segregação racial adotado de 1948 a 1994 pelos sucessivos governos do 

Partido Nacional na África do Sul, no qual os direitos da maioria dos habitantes foram cerceados pelo 

governo formado pela minoria branca. 
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9. E 

A luta pela descolonização e pela independência dos países africanos e asiáticos resultou também na 

oposição às políticas imperialistas tanto dos EUA quanto da URSS, dando origem ao chamado movimento 

dos Países Não Alinhados, que envolvia o chamado Terceiro Mundo. 

 

10. A 

O processo de descolonização manteve a estrutura dos estados nações introduzidas pelo colonizador, 

não respeitando a complexidades de organizações étnicas existentes no continente. 
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Pós-Modernismo (Poesia) 

 

Resumo 

 

Em seu estudo Quadro sintético da literatura brasileira (1956), Alceu Amoroso Lima incluiu a expressão 

Pós-modernismo, com o significado sobretudo cronológico como diferença em relação ao Modernismo, que 

apresentava sinais de desgaste.  

Devido a multiplicidade de tendências, a certeza de que o Pós-modernismo representa a ruptura e não a 

continuidade do Modernismo é pouco nítida: em razão das especificações culturais e históricas e das 

diferenças artísticas no contexto brasileiro, o conceito de Pós-modernismo é difuso e impreciso. A 

heterogeneidade das formas artísticas, as expressões pouco comuns, os hibridismos, as tentativas de novas 

formas de expressão são inerentes à pós-modernidade. Deste modo, a definição de pós-modernidade é 

controversa e polêmica devido à sua complexidade e à pluralidade de elementos que envolve. 

O Pós-modernismo não se deu só na literatura. O termo passou a designar as mudanças ocorridas nos 

campos das artes, das ciências, da filosofia a partir do final da década de 60. A crítica brasileira elegeu Clarice 

Lispector, e Guimarães Rosa, na prosa e João Cabral de Melo Neto, no verso como os precursores do Pós-

modernismo no Brasil. 

 

Características do Pós-modernismo 

● Pesquisa da linguagem (instrumentalismo); 

● Renovação na estrutura da narrativa; 

● Apelo fantástico (realismo mágico), crítica do real através da ilógica, do irreal; 

● Identificação com os Modernistas da primeira geração: o caráter renovador e experimental reaparece; 

● Valorização de contos e minicontos como forma de espelhar o tempo moderno; 

● Popularização da literatura com a documentação da realidade brasileira cotidiana por meio de 
linguagem antiliterária; 

● Caráter vanguardista da poesia: concretismo, poema-processo, poesia-práxis, poesia-social. 
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João Cabral de Melo Neto  

João Cabral de Melo Neto (1920-1999) foi um poeta e diplomata brasileiro. Autor de “Morte e Vida 

Severina”, poema dramático que o consagrou. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Recebeu 

o Prêmio da Poesia, do Instituto Nacional do Livro, o Prêmio Jabuti da Academia Brasileira do Livro e o Prêmio 

da União Brasileira de Escritores, pelo livro “Crime na Calle Relator”. 

Nasceu no Recife, Pernambuco. Filho de Luís Antônio Cabral de Melo e de Carmem Carneiro Leão 

Cabral de Melo. Irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo e primo do poeta Manuel Bandeira e do Sociólogo 

Gilberto freire. Passou sua infância entre os engenhos da família nas cidades de São Loureço da Mata e 

Moreno. Estudou no Colégio Marista, no Recife. Amante da leitura lia tudo o que tinha acesso, no colégio e na 

casa da avó. 

Em 1941, participa do Primeiro Congresso de Poesia do Recife, lendo o opúsculo "Considerações sobre 

o Poeta Dormindo". Em 1942 publica sua primeira coletânea de poemas, com o livro "Pedra do Sono", onde 

predomina uma atmosfera vaga de surrealismo e absurdo. Depois de se tornar amigo do poeta Joaquim 

Cardoso e do pintor Vicente do Rego Monteiro, transfere-se para o Rio de Janeiro. 

Durante os anos de 1943 e 1944, trabalhou no Departamento de Arregimentação e Seleção de Pessoal 

do Rio de Janeiro. Em 1945 publica seu segundo livro "O Engenheiro", custeado pelo empresário e poeta 

Augusto Frederico Schmidt. Realiza seu segundo concurso público, e em 1947 ingressa na carreira 

diplomática passando a viver em várias cidades do mundo, como Barcelona, Londres, Sevilha, Marselha, 

Genebra, Berna, Assunção, Dacar e outras. 

Em 1950, publicou o poema "O Cão Sem Plumas", a partir de então começa a escrever sobre temas 

sociais. Em 1956 escreve o poema "Morte e Vida Severina", responsável por sua popularidade. Trata-se de um 

auto de Natal que persegue a tradição dos autos medievais, fazendo uso da redondilha, do ritmo e da 

musicalidade. Foi levado ao palco do Teatro da Universidade Católica de São Paulo (TUCA), em 1966, 

musicada por Chico Buarque de Holanda. O poema narra a trajetória de um retirante, que para livrar-se de uma 

vida de privações no interior, ruma para a capital. Na cidade grande o retirante depara-se com uma vida de 

dificuldades e miséria. 

João Cabral de Melo Neto foi casado com Stella Maria Barbosa de Oliveira, com quem teve cinco filhos. 

Casou pela segunda vez com a poetisa Marly de Oliveira. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, 

para a cadeira nº 37, tomando posse em 6 de maio de 1969. Em 1992, começa a sofrer de cegueira 

progressiva, doença que o leva à depressão. 

João Cabral de Melo Neto morreu no Rio de Janeiro, no dia 9 de outubro de 1999, vítima de ataque 

cardíaco. 

Disponível em: https://www.ebiografia.com/joao_cabral_de_melo_neto/ 

 

Ferreira Gullar  

Ferreira Gullar, pseudônimo de José de Ribamar Ferreira, foi um poeta, crítico de arte e ensaísta brasileiro. 

Abriu caminho para a "Poesia Concreta" com o livro "A Luta Corporal". Organizou e liderou o movimento 

literário "Neoconcreto". Recebeu o Prêmio Camões, em 2010. Em 2014, foi eleito para a Academia Brasileira 

de Letras. 

https://www.ebiografia.com/joao_cabral_de_melo_neto/
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Nasceu em São Luís, Maranhão, no dia 10 de setembro de 1930. Iniciou seus estudos em sua cidade 

natal. Com 13 anos passou a se dedicar à poesia. Com 18 anos começou a assinar Ferreira Gullar e publicou 

seu primeiro livro de poesias intitulado "Um Pouco Acima do Chão". Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde 

atuou como jornalista. Participou do Centro Popular de Cultura da extinta União Nacional do Estudante. 

Ferreira Gullar iniciou sua obra sob os princípios da poesia concreta, logo deixou os vanguardistas de 

São Paulo, numa luta para construir uma expressão própria. Em 1954 escreveu a "A Luta Corporal", livro que 

prenunciava a Poesia Concreta. Em 1956, depois de participar da primeira exposição de Poesia Concreta, 

realizada em São Paulo, organizou e liderou o grupo "Neoconcreto", no qual participaram Lígia Clark e Hélio 

Oiticica. Após romper com os concretistas, aproxima-se da realidade popular e do pensamento progressista 

da época, todo ele ligado ao populismo. 

Ferreira Gullar presidia o Centro Popular de Cultura da UNE, quando em 1964, veio o golpe militar. Filiado 

ao PC e um dos fundadores do grupo Opinião, foi preso e viveu fora do país de 1971 a 1977. Esteve exilado 

em Paris e depois em Buenos Aires. 

Em 1976, publica o "Poema Sujo", escrito em 1975, no exílio em Buenos Aires, que representa a solução 

dos problemas vividos por todos os intelectuais do período, que viram seus ideais populistas serem 

sufocados pela revolução de 1964. Em 1977 é absolvido pelo STF e retorna ao Brasil. 

Para o teatro, Ferreira Gullar escreveu, em 1966, em parceria com Oduvaldo Vianna Filho, a peça "Se 

Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come". Em parceria com Arnaldo Costa e A.C. Fontoura, escreveu, em 

1967, "A Saída? Onde Fica a Saída?". Junto com Dias Gomes, em 1968, escreveu "Dr. Getúlio, Sua Vida e Sua 

Glória". Para a televisão, colaborou para as novelas Araponga em 1990, Irmãos Coragem, em 1995 e Dona 

Flor e Seus Dois Maridos, em 1998. 

Ferreira Gullar ganhou diversos prêmios de literatura, entre eles, o Prêmio Jabuti de Melhor Livro de 

Ficção de 2007, com "Resmungos". Também teve reconhecimento com Prêmio Camões, em 2010. No mesmo 

ano, recebeu o título de Doutor Honoris Causa, da UFRJ. Em 2011, recebeu o Prêmio Jabuti de Poesia. 

No dia 9 de outubro de 2014, Ferreira Gullar foi eleito para a cadeira nº 37 da Academia Brasileira de 

Letras. Em dezembro desse mesmo ano realizou a exposição "A Revelação do Avesso" onde apresentou 30 

quadros feitos a partir de colagens com papel colorido, que foram produzidas como passatempo. A mostra 

foi acompanhada por um livro com fotos da coleção completa e também com poemas do autor. 

Ferreira Gullar faleceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de dezembro de 2016. 

Disponível em: https://www.ebiografia.com/ferreira_gullar/ 

 

Movimentos da poesia pós-moderna 

Poesia Concreta 

Revista Noigrandes, 1958(São Paulo): o manual da Poesia Concreta foi publicado. Assinado pelos 

poetas Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos, o manifesto foi batizado - ironicamente - 

de Plano Piloto Para Poesia Concreta. As propostas dos idealizadores eram:  poesia concreta: produto de 

uma evolução crítica de formas dando por encerrado o ciclo histórico do verso (unidade rítmico-formal), a 

poesia concreta começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente estrutura. espaço 

qualificado: estrutura espaço-temporal, em vez de desenvolvimento meramente temporístico-linear, daí a 
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importância da ideia de ideograma, desde o seu sentido geral de sintaxe espacial ou visual, até o seu sentido 

específico (fenollosa/pound) de método de compor baseado na justaposição direta – analógica, não lógico-

discursiva – de elementos. 

 

 
Pós-tudo 

Augusto de Campos 

 

 
Velocidade 

Ronaldo Azeredo 
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Textos de apoio 

Texto I 

O Cão Sem Plumas 

A cidade é passada pelo rio 

como uma rua 

é passada por um cachorro; 

uma fruta 

por uma espada. 

 

O rio ora lembrava 

a língua mansa de um cão 

ora o ventre triste de um cão, 

ora o outro rio 

de aquoso pano sujo 

dos olhos de um cão. 

 

Aquele rio 

era como um cão sem plumas. 

Nada sabia da chuva azul, 

da fonte cor-de-rosa, 

da água do copo de água, 

da água de cântaro, 

dos peixes de água, 

da brisa na água. 

 

Sabia dos caranguejos 

de lodo e ferrugem. 

 

Sabia da lama 

como de uma mucosa. 

Devia saber dos povos. 

Sabia seguramente 

da mulher febril que habita as ostras. 

 

Aquele rio 

jamais se abre aos peixes, 

ao brilho, 

à inquietação de faca 

que há nos peixes. 

Jamais se abre em peixes. 

João Cabral de Melo Neto 
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Texto II 

Morte e Vida Severina 

— 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. 

Mas isso ainda diz pouco: 

há muitos na freguesia, 

por causa de um coronel 

que se chamou Zacarias 

e que foi o mais antigo 

senhor desta sesmaria. 

Como então dizer quem fala 

ora a Vossas Senhorias? 

Vejamos: é o Severino 

da Maria do Zacarias, 

lá da serra da Costela, 

limites da Paraíba. 

Mas isso ainda diz pouco: 

se ao menos mais cinco havia 

com nome de Severino 

filhos de tantas Marias 

mulheres de outros tantos, 

já finados, Zacarias, 

vivendo na mesma serra 

magra e ossuda em que eu vivia. 

Somos muitos Severinos 

iguais em tudo na vida: 

na mesma cabeça grande 

que a custo é que se equilibra, 

no mesmo ventre crescido 

sobre as mesmas pernas finas, 

e iguais também porque o sangue 

que usamos tem pouca tinta. 

E se somos Severinos 

iguais em tudo na vida, 

morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte, 

de fome um pouco por dia 

(de fraqueza e de doença 

é que a morte Severina 

ataca em qualquer idade, 

e até gente não nascida). 

Somos muitos Severinos 

iguais em tudo e na sina: 

a de abrandar estas pedras 

suando-se muito em cima, 

a de tentar despertar 

terra sempre mais extinta, 

a de querer arrancar 

algum roçado da cinza. 

João Cabral de Melo Neto 
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Texto III 

Poema Sujo 

turvo turvo 

a turva 

mão do sopro 

contra o muro 

escuro 

menos menos 

menos que escuro 

menos que mole e duro 

menos que fosso e muro: menos que furo 

escuro 

mais que escuro: 

claro 

como água? como pluma? 

claro mais que claro claro: coisa alguma 

e tudo 

(ou quase) 

um bicho que o universo fabrica 

e vem sonhando desde as entranhas 

azul 

era o gato 

azul 

era o galo 

azul 

o cavalo 

azul 

teu cu 

tua gengiva igual a tua bocetinha 

que parecia sorrir entre as folhas de 

banana entre os cheiros de flor 

e bosta de porco aberta como 

uma boca do corpo 

(não como a tua boca de palavras) como uma 

entrada para 

eu não sabia tu 

não sabias 

fazer girar a vida 

com seu montão de estrelas e oceano 

entrando-nos em ti 

bela bela 

mais que bela 

mas como era o nome dela? 

Não era Helena nem Vera 

nem Nara nem Gabriela 

nem Tereza nem Maria 

Seu nome seu nome era… 

Perdeu-se na carne fria 

perdeu na confusão de tanta noite e tanto dia 

Trecho de Poema Sujo, de Ferreira Gullar. 
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Texto IV 

Não há vagas  

Não há vagas 

O preço do feijão 

não cabe no poema. O preço 

do arroz 

não cabe no poema. 

Não cabem no poema o gás 

a luz o telefone 

a sonegação 

do leite 

da carne 

do açúcar 

do pão 

O funcionário público 

não cabe no poema 

com seu salário de fome 

sua vida fechada 

em arquivos. 

Como não cabe no poema 

o operário 

que esmerila seu dia de aço 

e carvão 

nas oficinas escuras 

– porque o poema, senhores, 

está fechado: 

“não há vagas” 

Só cabe no poema 

o homem sem estômago 

a mulher de nuvens 

a fruta sem preço 

O poema, senhores, 

não fede 

nem cheira. 

Ferreira Gullar 
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Texto V 

Traduzir-se 

Uma parte de mim 

é todo mundo: 

outra parte é ninguém: 

fundo sem fundo. 

Uma parte de mim 

é multidão: 

outra parte estranheza 

e solidão. 

Uma parte de mim 

pesa, pondera: 

outra parte 

delira. 

Uma parte de mim 

almoça e janta: 

outra parte 

se espanta. 

Uma parte de mim 

é permanente: 

outra parte 

se sabe de repente. 

Uma parte de mim 

é só vertigem: 

outra parte, 

linguagem. 

Traduzir-se uma parte 

na outra parte 

– que é uma questão 

de vida ou morte – 

será arte? 

Ferreira Gullar 
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Exercícios 

 

1. Considere as seguintes afirmações sobre o Concretismo. 

I. Buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da 

língua portuguesa. 

II. Teve como integrantes fundamentais Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. 

III. Foi um projeto de renovação formal e estética da poesia brasileira, cuja importância ficou restrita 

à década de 1950. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) I, II e III. 

 
 

2. Sobre as principais características do Concretismo, é incorreto afirmar: 

a) Principal corrente de vanguarda da Literatura Brasileira, o Concretismo foi fortemente influenciado 

pelas vanguardas europeias do começo do século XX. 

b) O Concretismo foi responsável por marcar um avanço na arte multimídia, pois a poesia passou a 

ter relação imediata com outras artes. 

c) O Concretismo foi marcado pelas experiências estéticas no campo da linguagem, apresentando 

poucas inovações em relação à forma. 

d) Uma das principais características do Concretismo foi a ruptura com a estrutura discursiva do 

verso tradicional. 

e) Entre os recursos da poesia concretista estão: experiências sonoras, emprego de caracteres 

tipográficos de diferentes formas e tamanhos e criação de neologismos. 
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3. Na obra Quaderna (1960), João Cabral de Melo Neto incluiu um conjunto de textos, intitulado “Poemas 

da cabra”, cujo tema é o papel desse animal no universo social e cultural nordestino. Um desses 

poemas é reproduzido abaixo 

 

Um núcleo de cabra é visível 

por debaixo de muitas coisas. 

Com a natureza da cabra 

outras aprendem sua crosta. 

Um núcleo de cabra é visível 

em certos atributos roucos 

que têm as coisas obrigadas 

a fazer de seu corpo couro. 

A fazer de seu couro sola. 

a armar-se em couraças, escamas: 

como se dá com certas coisas 

e muitas condições humanas. 

Os jumentos são animais 

que muito aprenderam com a cabra. 

O nordestino, convivendo-a, 

fez-se de sua mesma casta. 

 

Acerca desse poema, NÃO se pode afirmar que 

a) o poeta vê a cabra como um animal forte e que influencia outros seres que vivem em condições 

adversas. 

b) aquilo que a cabra parece ensinar aos demais seres é a resignação e a paciência diante da 

adversidade. 

c) a cabra oferece uma espécie de modelo comportamental para aqueles que precisam ser fortes 

para enfrentar uma vida dura. 

d) a cabra é um animal resistente ao meio hostil em que vive, assim como outros animais também o 

são, como o jumento. 

e) há no poema uma aproximação entre a cabra e o homem nordestino, pois ambos são fortes e 

resistentes. 
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4. Cidade, City, Cité 
atrocaducapacaustiduplielastifeliferofugahisto- 
riloqualubrimendimultipliorganiperiodiplasti- 

publirapareciprorustisagasimplitenaveloveravi- 

vaunivoracidade 

city 

cité 

 

O primeiro dos três “versos” do poema “Cidade/City/Cité”, de Augusto de Campos, se compõe de uma 

longa “palavra” em que se pode subentender o termo “cidade” após “atro[cidade]”, “cadu[cidade]”, 

“causti[cidade]”, “dupli[cidade]” e assim por diante, até “voracidade”, a que se seguem os versos “city” 

e “cité”. 

 

Com base nessa obra, é CORRETO afirmar que 

a) Poesia Concreta defendia o êxodo urbano, ou seja, a fuga da cidade para o campo em busca de 

condições mais saudáveis de vida. 

b) o caráter cosmopolita de Poesia Concreta se pode ilustrar com a presença plurilingue de vocábulos 

como “cidade”, “city”e “cité”. 

c) o poema de Augusto de Campos busca, a um tempo, a “fero[cidade]” e a “simpli[cidade]” da Bossa-

nova e da Tropicália, respectivamente. 

d) os poemas concretistas privilegiaram o trabalho com versos de métrica regular e bastante extensos 

(como em “velo[cidade]” e “multipli[cidade]”. 

e) o termo “voracidade” (“atributo daquele que devora”) fechando o verso, confirma o caráter 

monótono e homogêneo que a cidade possui. 

 
 

5. Leia o que disse João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, sobre a função de seus textos: 
“Falo somente com o que falo: a linguagem enxuta, contato denso; falo somente do que falo: a vida 

seca, áspera e clara do sertão; falo somente por quem falo: o homem sertanejo sobrevivendo na 

adversidade e na míngua. Falo somente para quem falo: para os que precisam ser alertados para a 

situação da miséria no Nordeste.” 

Para João Cabral de Melo Neto, no texto literário, 

a) a linguagem do texto deve refletir o tema, e a fala do autor deve denunciar o fato social para 

determinados leitores. 

b) a linguagem do texto não deve ter relação com o tema, e o autor deve ser imparcial para que seu 

texto seja lido. 

c) o escritor deve saber separar a linguagem do tema e a perspectiva pessoal da perspectiva do leitor. 

d) a linguagem pode ser separada do tema, e o escritor deve ser o delator do fato social para todos 

os leitores. 

e) linguagem está além do tema, e o fato social deve ser a proposta do escritor para convencer o 

leitor. 
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6. São características da poesia de João Cabral de Melo Neto: 

a) Corte profundo entre a poesia romântica e a poesia moderna. O poeta criou um novo conceito de 

poesia, que dessacraliza a chamada “poesia profunda”, ou seja, a poesia em que predominam os 

versos de sentimentos ou de abordagem introspectiva. Sua poesia é antilírica, presa ao real e 

direcionada ao intelecto, não às emoções. 

b) Para o poeta, todo o ato de escrever provém da inspiração, fruto de uma investigação íntima que 

privilegia os sentimentos e o lirismo. 

c) O lirismo de João Cabral de Melo Neto, que tem raízes no neossimbolismo, concilia o humor com 

temas do cotidiano, como a infância, a vida, a morte e o amor. 

d) Dada sua farta produção poética, a poesia de João Cabral de Melo Neto costuma ser dividida em 

quatro fases: a fase gauche; a fase social; a fase do “não” e a fase da memória. 

e) João Cabral de Melo Neto integra o grupo de poetas religiosos que se formou no Rio de Janeiro 

entre as décadas de 1930 e 40. Sua poesia é dividida em duas fases: a fase transcendental e a 

fase material. 
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7. O trecho abaixo é um fragmento de “Morte e vida severina”, poema escrito por João Cabral de Melo 

Neto. O poema conta a história de Severino, um retirante que foge da seca, saindo dos confins da 

Paraíba para chegar ao litoral de Pernambuco (Recife). Lá, o retirante acredita que irá encontrar 

melhores condições de vida. Este excerto (trecho) conta o momento em que, no final de sua caminhada, 

Severino chega ao litoral. Mas, mesmo ali, encontra apenas sinais de morte, como quando estava no 

sertão. Completamente desacreditado, sugere a um morador da região que pretende o suicídio. Então, 

inicia com ele uma discussão. Acompanhe: 

"- Seu José, mestre Carpina 

Para cobrir corpo de homem 

Não é preciso muita água. 

Basta que chegue ao abdômen 

Basta que tenha fundura igual a de sua fome. 

- Severino retirante, 

O mar de nossa conversa  

Precisa ser combatido  

Sempre, de qualquer maneira.  

Porque senão ele alaga e destrói a terra inteira. 

- Seu José, mestre Carpina, 

Em que nos faz diferença  

Que como frieira se alastre,  

Ou como rio na cheia 

Se acabamos naufragados  

num braço do mar da miséria?" 

NETO, J. C. de M. Morte vida Severina,1955. 

 

 

O argumento central de Severino para defender sua intenção de suicidar-se é: 

a) o de que o rio, tendo fundura suficiente, será o melhor meio, naquela situação, para conseguir seu 

intento.  

b) o de que não é possível lutar com as mãos, já que as mãos não podem conter a água que se alastra.  

c) o de que não é possível conter o mar daquela conversa, dada sua extensão e volume.  

d) o de que a miséria, entendida como mar, irá naufragar mesmo a todos, independentemente do que 

se faça.  

e) o de que abandonando as mãos para trás será mais fácil afogar-se, já que não poderá nadar. 
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8. O açúcar 

O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 

e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 

na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 

não foi feito por mim. 

Este açúcar veio 

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

[dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 

ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 

(…) 

Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 227-8. 

 

A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa 

poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e 

a) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. 

b) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. 

c) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. 

d) a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. 

e) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. 
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9. Texto I 

O meu nome é Severino, 
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, 
mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
ora a Vossas Senhorias? 

MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1994 (fragmento). 

 
Texto II 
João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a, aqui, ao retirante Severino, que, como o 

Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem, na fala inicial 

do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços 

biográficos são sempre partilhados por outros homens. 
SECCHIN, A. C João Cabral: a poesia do menos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999 (fragmento). 

 
Com base no trecho de Morte e Vida Severina (Texto I) e na análise crítica (Texto II), observa-se que a 

relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema 

social expresso literariamente pela pergunta “Como então dizer quem fala / ora a Vossas Senhorias?“. 

A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da 

a) descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem-narrador. 

b) construção da figura do retirante nordestino como um homem resignado com a sua situação. 

c) representação, na figura do personagem-narrador, de outros Severinos que compartilham sua 

condição. 

d) apresentação do personagem-narrador como uma projeção do próprio poeta, em sua crise 

existencial. 

e) descrição de Severino, que, apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel Zacarias. 
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10. Meu povo, meu poema 

Meu povo e meu poema crescem juntos 
Como cresce no fruto 
A árvore nova 
No povo meu poema vai nascendo 
Como no canavial 
Nasce verde o açúcar 
No povo meu poema está maduro 
Como o sol 
Na garganta do futuro 
Meu povo em meu poema 
Se reflete 
Como espiga se funde em terra fértil 
Ao povo seu poema aqui devolvo 
Menos como quem canta 
Do que planta 

FERREIRA GULLAR. Toda poesia. José Olympio: Rio de Janeiro, 2000. 

 
O texto Meu povo, meu poema, de Ferreira Gullar, foi escrito na década de 1970. Nele, o diálogo com o 

contexto sociopolítico em que se insere expressa uma voz poética que 

a) precisa do povo para produzir seu texto, mas se esquiva de enfrentar as desigualdades sociais. 

b) dilui a importância das contingências políticas e sociais na construção de seu universo poético. 

c) associa o engajamento político à grandeza do fazer poético, fator de superação da alienação do 

povo. 

d) afirma que a poesia depende do povo, mas esse nem sempre vê a importância daquela nas lutas 

de classe. 

e) reconhece, na identidade entre o povo e a poesia, uma etapa de seu fortalecimento humano e 

social. 
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Gabarito 

 

1. D 

O Concretismo surgiu na década de 1950 e perdura até os dias de hoje, influenciando grupos de poetas, 

músicos e artistas plásticos. 

 

2. C 

O Concretismo apresentou grandes inovações estéticas não só no campo da linguagem, mas também na 

estrutura discursiva do poema, valendo-se de materiais gráficos e visuais. 

 

3. B 

Nenhum elemento no poema remete a resignação ou paciência. Em contrapartida, a força e a resistência 

são características que, segundo o eu lírico, foram aprendidas por jumentos e homens em sua convivência 

com a cabra: “Com a natureza da cabra Outras aprendem sua crosta”. 

 

4. B 

A poesia concreta, de fato, tem um caráter cosmopolita que é, no poema, ilustrado pela presença 

plurilíngue de vocábulos como “cidade”, “city”e “cité”. 

 

5. A 

Além de harmonizar forma e conteúdo, a arte literária reflete um fato social; portanto, a única alternativa 

possível sobre a função dos textos de João Cabral é a alternativa a. 

 

6. A 

A obra de João Cabral de Melo Neto reinventa o conceito de poesia, que dessacraliza a chamada “poesia 

profunda”, isto é, a poesia em que predominam os versos de sentimentos ou de abordagem introspectiva. 

Sua poesia é antilírica, presa ao real e direcionada ao intelecto, não às emoções. 

 

7. D 

“Em que nos faz diferença /Que como frieira se alastre, /Ou como rio na cheia/Se acabamos 

naufragados/num braço do mar da miséria?"  os versos anteriores deixam clara a desesperança de 

Severino, justificando a alternativa “D” 

 

8. A 

Como vimos, a antítese trata da aproximação de palavras com sentidos opostos.  Observe que a 

alternativa (E) traz o adjetivo “amarga”, opondo-se à doçura do açúcar. Já na expressão “usinas escuras”, 

temos uma oposição à brancura do açúcar. Logo, é a única alternativa que apresenta, de fato, uma 

oposição clara entre as palavras. Observe que nenhuma alternativa traz palavras que se opõem ao que 

foi pedido no enunciado, pois falam de situações que se completam. 

 

9. C 

A afirmação correta, alternativa C, é resposta à pergunta “Como então dizer quem fala / ora a Vossas 

Senhorias?”. Expressa no poema a representação de muitos Severinos que compartilham a mesma 

condição, ou seja, da figura do retirante nordestino. 

 

10. E 

Nota-se que o povo e o poema são indissociáveis, em todo o texto. Percebe-se que o poema nasce do 

povo (1ª estrofe), cresce (2ª estrofe) e amadurece (3ª estrofe) junto com ele e, por fim, nele se reflete (4ª 

estrofe). Ferreira Gullar buscava, por meio da arte, lutar contra a injustiça social e contra a opressão.
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Pós-Modernismo (Poesia) 

 

Resumo 

 

Em seu estudo Quadro sintético da literatura brasileira (1956), Alceu Amoroso Lima incluiu a expressão 

Pós-modernismo, com o significado sobretudo cronológico como diferença em relação ao Modernismo, que 

apresentava sinais de desgaste.  

Devido a multiplicidade de tendências, a certeza de que o Pós-modernismo representa a ruptura e não a 

continuidade do Modernismo é pouco nítida: em razão das especificações culturais e históricas e das 

diferenças artísticas no contexto brasileiro, o conceito de Pós-modernismo é difuso e impreciso. A 

heterogeneidade das formas artísticas, as expressões pouco comuns, os hibridismos, as tentativas de novas 

formas de expressão são inerentes à pós-modernidade. Deste modo, a definição de pós-modernidade é 

controversa e polêmica devido à sua complexidade e à pluralidade de elementos que envolve. 

O Pós-modernismo não se deu só na literatura. O termo passou a designar as mudanças ocorridas nos 

campos das artes, das ciências, da filosofia a partir do final da década de 60. A crítica brasileira elegeu Clarice 

Lispector, e Guimarães Rosa, na prosa e João Cabral de Melo Neto, no verso como os precursores do Pós-

modernismo no Brasil. 

 

Características do Pós-modernismo 

● Pesquisa da linguagem (instrumentalismo); 

● Renovação na estrutura da narrativa; 

● Apelo fantástico (realismo mágico), crítica do real através da ilógica, do irreal; 

● Identificação com os Modernistas da primeira geração: o caráter renovador e experimental reaparece; 

● Valorização de contos e minicontos como forma de espelhar o tempo moderno; 

● Popularização da literatura com a documentação da realidade brasileira cotidiana por meio de 
linguagem antiliterária; 

● Caráter vanguardista da poesia: concretismo, poema-processo, poesia-práxis, poesia-social. 

 

João Cabral de Melo Neto  

João Cabral de Melo Neto (1920-1999) foi um poeta e diplomata brasileiro. Autor de “Morte e Vida 

Severina”, poema dramático que o consagrou. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Recebeu 

o Prêmio da Poesia, do Instituto Nacional do Livro, o Prêmio Jabuti da Academia Brasileira do Livro e o Prêmio 

da União Brasileira de Escritores, pelo livro “Crime na Calle Relator”. 

Nasceu no Recife, Pernambuco. Filho de Luís Antônio Cabral de Melo e de Carmem Carneiro Leão 

Cabral de Melo. Irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo e primo do poeta Manuel Bandeira e do Sociólogo 

Gilberto freire. Passou sua infância entre os engenhos da família nas cidades de São Loureço da Mata e 

Moreno. Estudou no Colégio Marista, no Recife. Amante da leitura lia tudo o que tinha acesso, no colégio e na 

casa da avó. 

Em 1941, participa do Primeiro Congresso de Poesia do Recife, lendo o opúsculo "Considerações sobre 

o Poeta Dormindo". Em 1942 publica sua primeira coletânea de poemas, com o livro "Pedra do Sono", onde 

predomina uma atmosfera vaga de surrealismo e absurdo. Depois de se tornar amigo do poeta Joaquim 

Cardoso e do pintor Vicente do Rego Monteiro, transfere-se para o Rio de Janeiro. 

Durante os anos de 1943 e 1944, trabalhou no Departamento de Arregimentação e Seleção de Pessoal 

do Rio de Janeiro. Em 1945 publica seu segundo livro "O Engenheiro", custeado pelo empresário e poeta 



Literatura 
 

Augusto Frederico Schmidt. Realiza seu segundo concurso público, e em 1947 ingressa na carreira 

diplomática passando a viver em várias cidades do mundo, como Barcelona, Londres, Sevilha, Marselha, 

Genebra, Berna, Assunção, Dacar e outras. 

Em 1950, publicou o poema "O Cão Sem Plumas", a partir de então começa a escrever sobre temas 

sociais. Em 1956 escreve o poema "Morte e Vida Severina", responsável por sua popularidade. Trata-se de um 

auto de Natal que persegue a tradição dos autos medievais, fazendo uso da redondilha, do ritmo e da 

musicalidade. Foi levado ao palco do Teatro da Universidade Católica de São Paulo (TUCA), em 1966, 

musicada por Chico Buarque de Holanda. O poema narra a trajetória de um retirante, que para livrar-se de uma 

vida de privações no interior, ruma para a capital. Na cidade grande o retirante depara-se com uma vida de 

dificuldades e miséria. 

João Cabral de Melo Neto foi casado com Stella Maria Barbosa de Oliveira, com quem teve cinco filhos. 

Casou pela segunda vez com a poetisa Marly de Oliveira. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, 

para a cadeira nº 37, tomando posse em 6 de maio de 1969. Em 1992, começa a sofrer de cegueira 

progressiva, doença que o leva à depressão. 

João Cabral de Melo Neto morreu no Rio de Janeiro, no dia 9 de outubro de 1999, vítima de ataque 

cardíaco. 
Disponível em: https://www.ebiografia.com/joao_cabral_de_melo_neto/ 

 

Ferreira Gullar  

Ferreira Gullar, pseudônimo de José de Ribamar Ferreira, foi um poeta, crítico de arte e ensaísta brasileiro. 

Abriu caminho para a "Poesia Concreta" com o livro "A Luta Corporal". Organizou e liderou o movimento 

literário "Neoconcreto". Recebeu o Prêmio Camões, em 2010. Em 2014, foi eleito para a Academia Brasileira 

de Letras. 

Nasceu em São Luís, Maranhão, no dia 10 de setembro de 1930. Iniciou seus estudos em sua cidade 

natal. Com 13 anos passou a se dedicar à poesia. Com 18 anos começou a assinar Ferreira Gullar e publicou 

seu primeiro livro de poesias intitulado "Um Pouco Acima do Chão". Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde 

atuou como jornalista. Participou do Centro Popular de Cultura da extinta União Nacional do Estudante. 

Ferreira Gullar iniciou sua obra sob os princípios da poesia concreta, logo deixou os vanguardistas de 

São Paulo, numa luta para construir uma expressão própria. Em 1954 escreveu a "A Luta Corporal", livro que 

prenunciava a Poesia Concreta. Em 1956, depois de participar da primeira exposição de Poesia Concreta, 

realizada em São Paulo, organizou e liderou o grupo "Neoconcreto", no qual participaram Lígia Clark e Hélio 

Oiticica. Após romper com os concretistas, aproxima-se da realidade popular e do pensamento progressista 

da época, todo ele ligado ao populismo. 

Ferreira Gullar presidia o Centro Popular de Cultura da UNE, quando em 1964, veio o golpe militar. Filiado 

ao PC e um dos fundadores do grupo Opinião, foi preso e viveu fora do país de 1971 a 1977. Esteve exilado 

em Paris e depois em Buenos Aires. 

Em 1976, publica o "Poema Sujo", escrito em 1975, no exílio em Buenos Aires, que representa a solução 

dos problemas vividos por todos os intelectuais do período, que viram seus ideais populistas serem 

sufocados pela revolução de 1964. Em 1977 é absolvido pelo STF e retorna ao Brasil. 

Para o teatro, Ferreira Gullar escreveu, em 1966, em parceria com Oduvaldo Vianna Filho, a peça "Se 

Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come". Em parceria com Arnaldo Costa e A.C. Fontoura, escreveu, em 

1967, "A Saída? Onde Fica a Saída?". Junto com Dias Gomes, em 1968, escreveu "Dr. Getúlio, Sua Vida e Sua 

Glória". Para a televisão, colaborou para as novelas Araponga em 1990, Irmãos Coragem, em 1995 e Dona 

Flor e Seus Dois Maridos, em 1998. 

Ferreira Gullar ganhou diversos prêmios de literatura, entre eles, o Prêmio Jabuti de Melhor Livro de 

Ficção de 2007, com "Resmungos". Também teve reconhecimento com Prêmio Camões, em 2010. No mesmo 

ano, recebeu o título de Doutor Honoris Causa, da UFRJ. Em 2011, recebeu o Prêmio Jabuti de Poesia. 

No dia 9 de outubro de 2014, Ferreira Gullar foi eleito para a cadeira nº 37 da Academia Brasileira de 

Letras. Em dezembro desse mesmo ano realizou a exposição "A Revelação do Avesso" onde apresentou 30 

https://www.ebiografia.com/joao_cabral_de_melo_neto/
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quadros feitos a partir de colagens com papel colorido, que foram produzidas como passatempo. A mostra 

foi acompanhada por um livro com fotos da coleção completa e também com poemas do autor. 

Ferreira Gullar faleceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de dezembro de 2016. 
Disponível em: https://www.ebiografia.com/ferreira_gullar/ 

 

Movimentos da poesia pós-moderna 

Poesia Concreta 

Revista Noigrandes, 1958(São Paulo): o manual da Poesia Concreta foi publicado. Assinado pelos 

poetas Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos, o manifesto foi batizado - ironicamente - 

de Plano Piloto Para Poesia Concreta. As propostas dos idealizadores eram:  poesia concreta: produto de 

uma evolução crítica de formas dando por encerrado o ciclo histórico do verso (unidade rítmico-formal), a 

poesia concreta começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente estrutura. espaço 

qualificado: estrutura espaço-temporal, em vez de desenvolvimento meramente temporístico-linear, daí a 

importância da ideia de ideograma, desde o seu sentido geral de sintaxe espacial ou visual, até o seu sentido 

específico (fenollosa/pound) de método de compor baseado na justaposição direta – analógica, não lógico-

discursiva – de elementos. 

 

 
Pós-tudo 

Augusto de Campos 

 

 
Velocidade 

Ronaldo Azeredo 



Literatura 
 

Textos de apoio 

Texto I 

O Cão Sem Plumas 

A cidade é passada pelo rio 

como uma rua 

é passada por um cachorro; 

uma fruta 

por uma espada. 

 

O rio ora lembrava 

a língua mansa de um cão 

ora o ventre triste de um cão, 

ora o outro rio 

de aquoso pano sujo 

dos olhos de um cão. 

 

Aquele rio 

era como um cão sem plumas. 

Nada sabia da chuva azul, 

da fonte cor-de-rosa, 

da água do copo de água, 

da água de cântaro, 

dos peixes de água, 

da brisa na água. 

 

Sabia dos caranguejos 

de lodo e ferrugem. 

 

Sabia da lama 

como de uma mucosa. 

Devia saber dos povos. 

Sabia seguramente 

da mulher febril que habita as ostras. 

 

Aquele rio 

jamais se abre aos peixes, 

ao brilho, 

à inquietação de faca 

que há nos peixes. 

Jamais se abre em peixes. 

João Cabral de Melo Neto 
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Texto II 

Morte e Vida Severina 

— 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. 

Mas isso ainda diz pouco: 

há muitos na freguesia, 

por causa de um coronel 

que se chamou Zacarias 

e que foi o mais antigo 

senhor desta sesmaria. 

Como então dizer quem fala 

ora a Vossas Senhorias? 

Vejamos: é o Severino 

da Maria do Zacarias, 

lá da serra da Costela, 

limites da Paraíba. 

Mas isso ainda diz pouco: 

se ao menos mais cinco havia 

com nome de Severino 

filhos de tantas Marias 

mulheres de outros tantos, 

já finados, Zacarias, 

vivendo na mesma serra 

magra e ossuda em que eu vivia. 

Somos muitos Severinos 

iguais em tudo na vida: 

na mesma cabeça grande 

que a custo é que se equilibra, 

no mesmo ventre crescido 

sobre as mesmas pernas finas, 

e iguais também porque o sangue 

que usamos tem pouca tinta. 

E se somos Severinos 

iguais em tudo na vida, 

morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte, 

de fome um pouco por dia 

(de fraqueza e de doença 

é que a morte Severina 

ataca em qualquer idade, 

e até gente não nascida). 

Somos muitos Severinos 

iguais em tudo e na sina: 

a de abrandar estas pedras 

suando-se muito em cima, 

a de tentar despertar 

terra sempre mais extinta, 

a de querer arrancar 

algum roçado da cinza. 

João Cabral de Melo Neto 
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Texto III 

Poema Sujo 

turvo turvo 

a turva 

mão do sopro 

contra o muro 

escuro 

menos menos 

menos que escuro 

menos que mole e duro 

menos que fosso e muro: menos que furo 

escuro 

mais que escuro: 

claro 

como água? como pluma? 

claro mais que claro claro: coisa alguma 

e tudo 

(ou quase) 

um bicho que o universo fabrica 

e vem sonhando desde as entranhas 

azul 

era o gato 

azul 

era o galo 

azul 

o cavalo 

azul 

teu cu 

tua gengiva igual a tua bocetinha 

que parecia sorrir entre as folhas de 

banana entre os cheiros de flor 

e bosta de porco aberta como 

uma boca do corpo 

(não como a tua boca de palavras) como uma 

entrada para 

eu não sabia tu 

não sabias 

fazer girar a vida 

com seu montão de estrelas e oceano 

entrando-nos em ti 

bela bela 

mais que bela 

mas como era o nome dela? 

Não era Helena nem Vera 

nem Nara nem Gabriela 

nem Tereza nem Maria 

Seu nome seu nome era… 

Perdeu-se na carne fria 

perdeu na confusão de tanta noite e tanto dia 

Trecho de Poema Sujo, de Ferreira Gullar. 
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Texto IV 

Não há vagas  

Não há vagas 

O preço do feijão 

não cabe no poema. O preço 

do arroz 

não cabe no poema. 

Não cabem no poema o gás 

a luz o telefone 

a sonegação 

do leite 

da carne 

do açúcar 

do pão 

O funcionário público 

não cabe no poema 

com seu salário de fome 

sua vida fechada 

em arquivos. 

Como não cabe no poema 

o operário 

que esmerila seu dia de aço 

e carvão 

nas oficinas escuras 

– porque o poema, senhores, 

está fechado: 

“não há vagas” 

Só cabe no poema 

o homem sem estômago 

a mulher de nuvens 

a fruta sem preço 

O poema, senhores, 

não fede 

nem cheira. 

Ferreira Gullar 
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Texto V 

Traduzir-se 

Uma parte de mim 

é todo mundo: 

outra parte é ninguém: 

fundo sem fundo. 

Uma parte de mim 

é multidão: 

outra parte estranheza 

e solidão. 

Uma parte de mim 

pesa, pondera: 

outra parte 

delira. 

Uma parte de mim 

almoça e janta: 

outra parte 

se espanta. 

Uma parte de mim 

é permanente: 

outra parte 

se sabe de repente. 

Uma parte de mim 

é só vertigem: 

outra parte, 

linguagem. 

Traduzir-se uma parte 

na outra parte 

– que é uma questão 

de vida ou morte – 

será arte? 

Ferreira Gullar 
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Exercícios 

 

1. Considere as seguintes afirmações sobre o Concretismo. 

I. Buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da 

língua portuguesa. 

II. Teve como integrantes fundamentais Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. 

III. Foi um projeto de renovação formal e estética da poesia brasileira, cuja importância ficou restrita 

à década de 1950. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) I, II e III. 

 
 

2. Sobre as principais características do Concretismo, é incorreto afirmar: 

a) Principal corrente de vanguarda da Literatura Brasileira, o Concretismo foi fortemente influenciado 

pelas vanguardas europeias do começo do século XX. 

b) O Concretismo foi responsável por marcar um avanço na arte multimídia, pois a poesia passou a 

ter relação imediata com outras artes. 

c) O Concretismo foi marcado pelas experiências estéticas no campo da linguagem, apresentando 

poucas inovações em relação à forma. 

d) Uma das principais características do Concretismo foi a ruptura com a estrutura discursiva do 

verso tradicional. 

e) Entre os recursos da poesia concretista estão: experiências sonoras, emprego de caracteres 

tipográficos de diferentes formas e tamanhos e criação de neologismos. 
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3. Na obra Quaderna (1960), João Cabral de Melo Neto incluiu um conjunto de textos, intitulado “Poemas 

da cabra”, cujo tema é o papel desse animal no universo social e cultural nordestino. Um desses 

poemas é reproduzido abaixo 

 

Um núcleo de cabra é visível 

por debaixo de muitas coisas. 

Com a natureza da cabra 

outras aprendem sua crosta. 

Um núcleo de cabra é visível 

em certos atributos roucos 

que têm as coisas obrigadas 

a fazer de seu corpo couro. 

A fazer de seu couro sola. 

a armar-se em couraças, escamas: 

como se dá com certas coisas 

e muitas condições humanas. 

Os jumentos são animais 

que muito aprenderam com a cabra. 

O nordestino, convivendo-a, 

fez-se de sua mesma casta. 

 

Acerca desse poema, NÃO se pode afirmar que 

a) o poeta vê a cabra como um animal forte e que influencia outros seres que vivem em condições 

adversas. 

b) aquilo que a cabra parece ensinar aos demais seres é a resignação e a paciência diante da 

adversidade. 

c) a cabra oferece uma espécie de modelo comportamental para aqueles que precisam ser fortes 

para enfrentar uma vida dura. 

d) a cabra é um animal resistente ao meio hostil em que vive, assim como outros animais também o 

são, como o jumento. 

e) há no poema uma aproximação entre a cabra e o homem nordestino, pois ambos são fortes e 

resistentes. 
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4. Cidade, City, Cité 
atrocaducapacaustiduplielastifeliferofugahisto- 
riloqualubrimendimultipliorganiperiodiplasti- 

publirapareciprorustisagasimplitenaveloveravi- 

vaunivoracidade 

city 

cité 

 

O primeiro dos três “versos” do poema “Cidade/City/Cité”, de Augusto de Campos, se compõe de uma 

longa “palavra” em que se pode subentender o termo “cidade” após “atro[cidade]”, “cadu[cidade]”, 

“causti[cidade]”, “dupli[cidade]” e assim por diante, até “voracidade”, a que se seguem os versos “city” 

e “cité”. 

 

Com base nessa obra, é CORRETO afirmar que 

a) Poesia Concreta defendia o êxodo urbano, ou seja, a fuga da cidade para o campo em busca de 

condições mais saudáveis de vida. 

b) o caráter cosmopolita de Poesia Concreta se pode ilustrar com a presença plurilingue de vocábulos 

como “cidade”, “city”e “cité”. 

c) o poema de Augusto de Campos busca, a um tempo, a “fero[cidade]” e a “simpli[cidade]” da Bossa-

nova e da Tropicália, respectivamente. 

d) os poemas concretistas privilegiaram o trabalho com versos de métrica regular e bastante extensos 

(como em “velo[cidade]” e “multipli[cidade]”. 

e) o termo “voracidade” (“atributo daquele que devora”) fechando o verso, confirma o caráter 

monótono e homogêneo que a cidade possui. 

 
 

5. Leia o que disse João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, sobre a função de seus textos: 
“Falo somente com o que falo: a linguagem enxuta, contato denso; falo somente do que falo: a vida 

seca, áspera e clara do sertão; falo somente por quem falo: o homem sertanejo sobrevivendo na 

adversidade e na míngua. Falo somente para quem falo: para os que precisam ser alertados para a 

situação da miséria no Nordeste.” 

Para João Cabral de Melo Neto, no texto literário, 

a) a linguagem do texto deve refletir o tema, e a fala do autor deve denunciar o fato social para 

determinados leitores. 

b) a linguagem do texto não deve ter relação com o tema, e o autor deve ser imparcial para que seu 

texto seja lido. 

c) o escritor deve saber separar a linguagem do tema e a perspectiva pessoal da perspectiva do leitor. 

d) a linguagem pode ser separada do tema, e o escritor deve ser o delator do fato social para todos 

os leitores. 

e) linguagem está além do tema, e o fato social deve ser a proposta do escritor para convencer o 

leitor. 
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6. São características da poesia de João Cabral de Melo Neto: 

a) Corte profundo entre a poesia romântica e a poesia moderna. O poeta criou um novo conceito de 

poesia, que dessacraliza a chamada “poesia profunda”, ou seja, a poesia em que predominam os 

versos de sentimentos ou de abordagem introspectiva. Sua poesia é antilírica, presa ao real e 

direcionada ao intelecto, não às emoções. 

b) Para o poeta, todo o ato de escrever provém da inspiração, fruto de uma investigação íntima que 

privilegia os sentimentos e o lirismo. 

c) O lirismo de João Cabral de Melo Neto, que tem raízes no neossimbolismo, concilia o humor com 

temas do cotidiano, como a infância, a vida, a morte e o amor. 

d) Dada sua farta produção poética, a poesia de João Cabral de Melo Neto costuma ser dividida em 

quatro fases: a fase gauche; a fase social; a fase do “não” e a fase da memória. 

e) João Cabral de Melo Neto integra o grupo de poetas religiosos que se formou no Rio de Janeiro 

entre as décadas de 1930 e 40. Sua poesia é dividida em duas fases: a fase transcendental e a 

fase material. 
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7. O trecho abaixo é um fragmento de “Morte e vida severina”, poema escrito por João Cabral de Melo 

Neto. O poema conta a história de Severino, um retirante que foge da seca, saindo dos confins da 

Paraíba para chegar ao litoral de Pernambuco (Recife). Lá, o retirante acredita que irá encontrar 

melhores condições de vida. Este excerto (trecho) conta o momento em que, no final de sua caminhada, 

Severino chega ao litoral. Mas, mesmo ali, encontra apenas sinais de morte, como quando estava no 

sertão. Completamente desacreditado, sugere a um morador da região que pretende o suicídio. Então, 

inicia com ele uma discussão. Acompanhe: 

"- Seu José, mestre Carpina 

Para cobrir corpo de homem 

Não é preciso muita água. 

Basta que chegue ao abdômen 

Basta que tenha fundura igual a de sua fome. 

- Severino retirante, 

O mar de nossa conversa  

Precisa ser combatido  

Sempre, de qualquer maneira.  

Porque senão ele alaga e destrói a terra inteira. 

- Seu José, mestre Carpina, 

Em que nos faz diferença  

Que como frieira se alastre,  

Ou como rio na cheia 

Se acabamos naufragados  

num braço do mar da miséria?" 

NETO, J. C. de M. Morte vida Severina,1955. 

 

 

O argumento central de Severino para defender sua intenção de suicidar-se é: 

a) o de que o rio, tendo fundura suficiente, será o melhor meio, naquela situação, para conseguir seu 

intento.  

b) o de que não é possível lutar com as mãos, já que as mãos não podem conter a água que se alastra.  

c) o de que não é possível conter o mar daquela conversa, dada sua extensão e volume.  

d) o de que a miséria, entendida como mar, irá naufragar mesmo a todos, independentemente do que 

se faça.  

e) o de que abandonando as mãos para trás será mais fácil afogar-se, já que não poderá nadar. 
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8. O açúcar 
O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 

e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 

na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 

não foi feito por mim. 

Este açúcar veio 

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

[dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 

ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 

(…) 

Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 227-8. 

 

A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa 

poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e 

a) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. 

b) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. 

c) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. 

d) a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. 

e) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. 
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9. Texto I 
O meu nome é Severino, 
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, 
mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
ora a Vossas Senhorias? 

MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1994 (fragmento). 

 
Texto II 
João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a, aqui, ao retirante Severino, que, como o 

Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem, na fala inicial 

do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços 

biográficos são sempre partilhados por outros homens. 
SECCHIN, A. C João Cabral: a poesia do menos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999 (fragmento). 

 
Com base no trecho de Morte e Vida Severina (Texto I) e na análise crítica (Texto II), observa-se que a 

relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema 

social expresso literariamente pela pergunta “Como então dizer quem fala / ora a Vossas Senhorias?“. 

A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da 

a) descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem-narrador. 

b) construção da figura do retirante nordestino como um homem resignado com a sua situação. 

c) representação, na figura do personagem-narrador, de outros Severinos que compartilham sua 

condição. 

d) apresentação do personagem-narrador como uma projeção do próprio poeta, em sua crise 

existencial. 

e) descrição de Severino, que, apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel Zacarias. 
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10. Meu povo, meu poema 
Meu povo e meu poema crescem juntos 
Como cresce no fruto 
A árvore nova 
No povo meu poema vai nascendo 
Como no canavial 
Nasce verde o açúcar 
No povo meu poema está maduro 
Como o sol 
Na garganta do futuro 
Meu povo em meu poema 
Se reflete 
Como espiga se funde em terra fértil 
Ao povo seu poema aqui devolvo 
Menos como quem canta 
Do que planta 

FERREIRA GULLAR. Toda poesia. José Olympio: Rio de Janeiro, 2000. 

 
O texto Meu povo, meu poema, de Ferreira Gullar, foi escrito na década de 1970. Nele, o diálogo com o 

contexto sociopolítico em que se insere expressa uma voz poética que 

a) precisa do povo para produzir seu texto, mas se esquiva de enfrentar as desigualdades sociais. 

b) dilui a importância das contingências políticas e sociais na construção de seu universo poético. 

c) associa o engajamento político à grandeza do fazer poético, fator de superação da alienação do 

povo. 

d) afirma que a poesia depende do povo, mas esse nem sempre vê a importância daquela nas lutas 

de classe. 

e) reconhece, na identidade entre o povo e a poesia, uma etapa de seu fortalecimento humano e 

social. 
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Gabarito 

 

1. D 

O Concretismo surgiu na década de 1950 e perdura até os dias de hoje, influenciando grupos de poetas, 

músicos e artistas plásticos. 

 

2. C 

O Concretismo apresentou grandes inovações estéticas não só no campo da linguagem, mas também na 

estrutura discursiva do poema, valendo-se de materiais gráficos e visuais. 

 

3. B 

Nenhum elemento no poema remete a resignação ou paciência. Em contrapartida, a força e a resistência 

são características que, segundo o eu lírico, foram aprendidas por jumentos e homens em sua convivência 

com a cabra: “Com a natureza da cabra Outras aprendem sua crosta”. 

 

4. B 

A poesia concreta, de fato, tem um caráter cosmopolita que é, no poema, ilustrado pela presença 

plurilíngue de vocábulos como “cidade”, “city”e “cité”. 

 

5. A 

Além de harmonizar forma e conteúdo, a arte literária reflete um fato social; portanto, a única alternativa 

possível sobre a função dos textos de João Cabral é a alternativa a. 

 

6. A 

A obra de João Cabral de Melo Neto reinventa o conceito de poesia, que dessacraliza a chamada “poesia 

profunda”, isto é, a poesia em que predominam os versos de sentimentos ou de abordagem introspectiva. 

Sua poesia é antilírica, presa ao real e direcionada ao intelecto, não às emoções. 

 

7. D 

“Em que nos faz diferença /Que como frieira se alastre, /Ou como rio na cheia/Se acabamos 

naufragados/num braço do mar da miséria?"  os versos anteriores deixam clara a desesperança de 

Severino, justificando a alternativa “D” 

 

8. A 

Como vimos, a antítese trata da aproximação de palavras com sentidos opostos.  Observe que a 

alternativa (E) traz o adjetivo “amarga”, opondo-se à doçura do açúcar. Já na expressão “usinas escuras”, 

temos uma oposição à brancura do açúcar. Logo, é a única alternativa que apresenta, de fato, uma 

oposição clara entre as palavras. Observe que nenhuma alternativa traz palavras que se opõem ao que 

foi pedido no enunciado, pois falam de situações que se completam. 

 

9. C 

A afirmação correta, alternativa C, é resposta à pergunta “Como então dizer quem fala / ora a Vossas 

Senhorias?”. Expressa no poema a representação de muitos Severinos que compartilham a mesma 

condição, ou seja, da figura do retirante nordestino. 

 

10. E 

Nota-se que o povo e o poema são indissociáveis, em todo o texto. Percebe-se que o poema nasce do 

povo (1ª estrofe), cresce (2ª estrofe) e amadurece (3ª estrofe) junto com ele e, por fim, nele se reflete (4ª 

estrofe). Ferreira Gullar buscava, por meio da arte, lutar contra a injustiça social e contra a opressão.
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Determinantes: Ordem 2 e Ordem 3 

 

Resumo 

 

Definição: 

É um número associado a uma matriz quadrada, ou seja, é uma característica da matriz. 

 

Como calcular: 

Matriz quadrada de ordem 1: é o valor único da matriz. 

 

A = [a11]         →        det A = a11 

 

Matriz quadrada de ordem 2: é a diferença entre o produto dos termos das diagonais principal e secundária. 

a    b

c    d
A

 
=  
           →        det A = 

a    b

c    d
ad bc= −

 

 

Exemplo: 

A= 

1 1

3 2

 
 
  , detA= 2.1-3.1=2-3=-1 

 

Matriz quadrada de ordem 3: usamos a regra de Sarrus. 

 

Det A = aei + bfg + cdh – ceg – afh – bdi 

 

Exemplo: 

A=

1 3 4

0 0 1

1 1 2

 
 
 
   , Pela regra de Sarrus: 

1 3 4 1 3

0 0 1 0  0

1 1 2 1 1

 
 
 
   , 

 det A= (1.0.2)+(3.1.1)+(4.0.1)-(4.0.1)-(1.1.1)-(3.0.2) = 0+3+0-0-1-0=2 
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Exercícios 

 

1. É dada a matriz A=

a b

b a

 
 
−  , onde a e b são números reais. Se 

0 1 a 2
.

3 5 b 22

     
=     

      , então o 

determinante de A é igual a: 

a) 3b + 4a. 

b) 2b² + a². 

c) b² + 5. 

d) 5a + 2. 

e) 5a. 

  

 

2. Sendo 

x    1
8

1    x
=

, o valor positivo de x é: 

a) um múltiplo de 4 

b) um divisor de 10 

c) o mínimo múltiplo comum de 3 e 5 

d) o máximo divisor comum de 6 e 9 

 

 

3. Uma matriz é dita singular quando seu determinante é nulo. Então os valores de c que tornam singular 

a matriz 

1 1 1

1 9 c

1 c 3

 
 
 
    são: 

a) 1 e 3. 

b) 0 e 9. 

c) –2 e 4. 

d) –3 e 5. 

e) –9 e –3. 
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4. O valor do determinante abaixo: 

cos x sen x

sen x cos x

− 
 
  é: 

a) 1. 

b) cos 2x. 

c) sen 2x. 

d) tg 2x. 

e) cos² x – sen²x   

 

5. Dadas as matrizes A = 

x 2

1 1

 
 
   e B = 

1 x

1 2

 
 
−   a diferença entre os valores de x, tais que det(A · B) = 

3x, pode ser igual a: 

a) 3. 

b) –2. 

c) 5. 

d) –4. 

e) 1. 

 

 

6. Considerando-se log2 = 0,3, o valor do determinante abaixo é igual a: 

2 2 2

1 1 1

log4 log16 log400

(log2) (log4) (log20)

 
 
 
 
   

a) 0,36. 

b) 0. 

c) 3. 

d) 0,74. 

e) 0,42. 
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7. Se o determinante da matriz A = 

x 2 1

1 1 1

2x 1 3

 
 

− 
 −   é nulo, então: 

a) x = –3. 

b) x = 

7

4
−

. 

c) x = –1. 

d) x = 0. 

e) x = 

7

4 . 

 

 

8. Calcule o valor de x que resolva a equação: 

8 4 16log x    log x    log x
3

   1           1           1
2

   1           2           2

= −

 

a) 128 

b) 64 

c) 32 

d) 16 

e) 256 

 

 

9. Considere a matriz: 

-3    0

 4    5
M

 
=  
   

Os valores de K que tornam nulo o determinante da matriz M – K.I, sendo I a matriz identidade, são: 

a) 0 e 4 

b) 4 e 5 

c) -3 e 5 

d) -3 e 4 

e) 0 e 5 
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10. Sendo 

x y
6

1 1
=

, o valor de 

3x 1 8

3y 1 8

+

+
é:  

a) 6. 

b) 8. 

c) 24. 

d) 128. 

e) 144 

 



 
 

 

 

6 

Matemática 
 

Gabarito 

 

1. E 

0 1 a 2
.

3 5 b 22

b 2

3a 5b 22

b 2

3a 5.2 22

3a 12

a 4

     
=     

     

   
=   

+   

=

+ =

=

=  

a b 4 2
A

b a 2 4

DetA 20 5a

   
= =   

− −   

= =    

 

2. D 

x    1
8

1    x

x ' 3

x " 3

=

− =

=

=

= −  

Como deseja-se o valor positivo, x=3 que é o mdc entre 6 e 9 

 

3. D 

Calculando-se o determinante pela regra de sarrus e igualando a 0: 

c ' 3

c " 5

+ + − − − =

− + + =

− − =

= −

=  

 

4. A 

Calculando o determinante temos cos²x-(-sen²x)=cos²x+sen²x=1 (relação fundamental da 

trigonometria) 
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5. C 

Efetuando o produto de a.b = 
0 x 2

− + 
 

+  . Como det (a.b)=3x, 

x ' 1

x " 4

x ' x " 4 ( 1) 5

− =

− − =

= −

=

− = − − =  

 

6. E 

Usando as propriedades de log, temos 

2 2 2

2 2 2

1 1 1

2log2 4log2 log2 2log10

(log2) (2log2) (log2 log10)

1 1 1

2.0,3 4.0,3 0,3 2

(0,3) (2.0,3) (0,3 1)

1 1 1

0,6 1,2 2,3

0,09 0,36 1,69

 
 

+ 
 + 

 
 

+ 
 + 

 
 
 
 
   

Assim o determinante será: 

1 1 1

0,6 1,2 2,3 0,42

0,09 0,36 1,69

=

 
 

7. E 

Aplicando a regra de sarrus temos 

3x 4x 1 2x x 6 0

7
x

4

− + − + + − =

=
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8. B 

Aplicando a regra de sarrus temos, 

8 4 16 16 8 4

4 16

2 2

2

2

6

3
2log x log x 2log x log x 2log x 2log x

2

3
log x log x

2

1 1 3
log x log x

2 4 2

log x 6

log x 6

x 2 64

+ + − − − = −

− + = −

− + = −

− = −

=

= =  

 

9. C 

Seja i a identidade de ordem 2 

1 0 K 0
K.I K

0 1 0 K

3 K 0
M K.I

4 5 K

   
= =   

   

− − 
− =  

−   

Para det (m-k.i)=0 

-3-k=0 ou 5-k=0 

Logo k=-3 ou k=5 

 

10. E 

 

 

 

x y
6 x y 6

1 1

3x 1 8
24x 8 24y 8 24(x y) 24.6 144

3y 1 8

= → − =

+
→ + − − = − = =

+
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Métodos de resolução de sistemas lineares 

 

Resumo 

 

Sistema de equações lineares 

Um sistema de equações lineares é simplesmente um conjunto de equações lineares.  

Definição: Um sistema de m equações lineares em n variáveis (ou incógnitas) é um conjunto de equações 

lineares da forma: 

 

onde 𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑘 para i = 1, ..., m, j = 1, ..., n e k = 1, ..., m, são constantes reais, chamados os coeficientes do 

sistema. 

 

Operações Elementares:  

1. Trocar duas equações do sistema de posição.  

2. Substituir uma equação pela mesma equação multiplicada por um escalar diferente de 0.  

3. Substituir uma equação pela mesma equação somada a outra equação multiplicada por um escalar. 

 

Método de escalonamento 

Um sistema linear é dito escalonado se a última linha tiver apenas uma incógnita, a penúltima duas, e assim 

sucessivamente até a primeira linha onde terão todas as incógnitas. Segue exemplo de um sistema 

escalonado: 

 

Procedimentos para escalonar um sistema 

• Fixamos como 1ª equação uma das que possuam o coeficiente da 1ª incógnita diferente de zero. 

• Utilizando as propriedades de sistemas equivalentes, anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita 

das demais equações. 

• Anulamos todos os coeficientes da 2ª incógnita a partir da 3ª equação. 

• Repetimos o processo com as demais incógnitas, até que o sistema se torne escalonado. 
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Exemplo: 

Dado o sistema linear: 

 

Vamos resolver o sistema pelo método de escalonamento. 

 

 

 

 

 

Método da substituição 

Solução de sistemas pelo método da substituição. 

Passo 1: Escolher uma incógnita e calcular seu valor algébrico. 

Passo 2: Substituir o valor algébrico da incógnita na outra equação. 

Passo 3: Calcular o valor numérico de uma das incógnitas. 

Passo 4: Substituir o valor numérico de x em qualquer uma das duas equações e encontrar o valor numérico 

de y. 

 

Exemplo: Encontre a solução do sistema a seguir: 

 

 

Solução: Primeiramente, escolha uma incógnita para isolar. Para esse sistema, isolaremos y 

na primeira equação. Observe os cálculos na seguinte imagem: 

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/sistemas-lineares-equacoes-metodo-substituicao.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/sistemas-lineares-equacoes-metodo-substituicao.htm
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Por meio dos passos 2 e 3, substitua y na outra equação e encontre o valor numérico de x, como na 

imagem: 

 

 

Após encontrar o valor numérico de x, escolha uma das equações para cumprir o quarto e último passo: obter 

o valor numérico de y. Escolhemos, para isso, a primeira equação. Observe: 

 

 

A solução desse sistema é S = {5, 2}. 

 

Classificação de um sistema linear 

Um sistema linear é classificado de acordo com o número de soluções. Podemos ter: 

 

• Sistema possível e determinado (SPD): tem apenas uma solução. 

O sistema     é possível e determinado pois o par ordenado (1,6) é sua única solução. 

 

• Sistema possível indeterminado (SPI): tem infinitas soluções. 

O sistema  apresenta infinitas soluções como por exemplo: (1,1,2), (0,2,4), (1,0,1), …. . 

 

 

 

 

  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/sistemas-lineares-equacoes-metodo-substituicao.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/sistemas-lineares-equacoes-metodo-substituicao.htm
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/aaaa5.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/aaaa6.jpg
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• Sistema Impossível (SI): não tem solução. 

O sistema  não possui nenhum par ordenado que satisfaça as duas equações ao mesmo 

tempo. 

 

O processo de escalonamento pode também ser utilizado na discussão de sistemas lineares, porém é mais 

conveniente utilizar o cálculo do determinante da matriz dos coeficientes aliado ao escalonamento. 

1º) Calcula-se o determinante; 

• Se o determinante for diferente de zero, temos as condições dos parâmetros para que o sistema seja 

SPD; 

2º) Assumimos o determinante igual a zero e substituímos no sistema; 

3º) Escalonamos o sistema obtido até a última linha; 

 

Exemplo: 

Discuta o sistema {
𝑎𝑥 + 2𝑦 = 1

𝑥 + 𝑦 = 𝑏
 

 

1º) Calculamos o determinante: 

𝐷 = |
𝑎 2
1 1

| 

𝐷 = 𝑎 − 2 

Se 𝐷 ≠ 0 → 𝑎 ≠ 2, teremos SPD (Sistema Possível e Determinado) 

 

2º) Assume D=0, logo a=2 e substituímos no sistema: 

{
2𝑥 + 2𝑦 = 1

𝑥 + 𝑦 = 𝑏
 

Resolvendo temos que 𝑏 = 1
2⁄  

Logo, temos 

𝑎 ≠ 2 → SPD 

𝑎 = 2 𝑒 𝑏 = 1
2⁄  →SPI 

𝑎 = 2 𝑒 𝑏 ≠ 1
2⁄ →SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/aaaa7.jpg
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Exercícios 

 

1. Visando atingir metas econômicas previamente estabelecidas, é comum no final do mês algumas lojas 

colocarem certos produtos em promoção. Uma determinada loja de departamentos colocou em oferta 

os seguintes produtos: televisão, sofá e estante. Na compra da televisão mais o sofá, o cliente pagaria 

R$ 3 800,00. Se ele levasse o sofá mais a estante, pagaria R$ 3 400,00. A televisão mais a estante 

sairiam por R$ 4 200,00. Um cliente resolveu levar duas televisões e um sofá que estavam na promoção, 

conseguindo ainda mais 5% de desconto pelo pagamento à vista. 

O valor total, em real, pago pelo cliente foi de 

a) 3 610,00. 

b) 5 035,00. 

c) 5 415,00. 

d) 5 795,00. 

e) 6 100,00. 

 

 

2. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do 

tipo P(t) = A + Bcos(kt) em que A, B e k são constantes reais positivas e t representa a variável tempo, 

medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas 

sucessivas pressões máximas.  

Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: 

 

A função P(t) obtida, por este cientista, ao analisar o caso específico foi  

a) P(t) = 99 + 21cos(3 t)  

b) P(t) = 78 + 42cos(3 t)  

c) P(t) = 99 + 21cos(2 t)  

d) P(t) = 99 + 21cos(t)  

e) P(t) = 78 + 42cos(t) 
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3. Uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera duas vezes, somente com vídeos e fotos. Na 

primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda, foi possível realizar 

15 minutos de vídeo e tirar 150 fotos. Todos os vídeos possuem a mesma qualidade de imagem entre 

si, assim como todas as fotos. Agora, essa pessoa deseja armazenar nesse cartão de memória 

exclusivamente fotos, com a mesma qualidade das anteriores. 
Disponível em: www.techlider.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012. 

O número máximo de fotos que ela poderá armazenar é 

a) 200. 

b) 209. 

c) 270. 

d) 340 

e) 475. 

 

 

4. A prefeitura de uma cidade detectou que as galerias pluviais, que possuem seção transversal na forma 

de um quadrado de lado 2m, são insuficientes para comportar o escoamento da água em caso de 

enchentes. Por essa razão, essas galerias foram reformadas e passaram a ter seções quadradas de 

lado igual ao dobro das anteriores, permitindo uma vazão de 400m3/s. O cálculo da vazão V (em m3/s) 

é dado pelo produto entre a área por onde passa a água (em m2) e a velocidade da água (em m/s).  

Supondo que a velocidade da agua não se alterou, qual era a vazão máxima? 

a) 25m3/s 

b) 50m3/s 

c) 100m3/s 

d) 200m3/s 

e) 300m3/s 
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5. Na figura estão representadas três retas no plano cartesiano, sendo P, Q e R os pontos de intersecções 

entre as retas, e A, B e C s pontos de intersecções dessas retas com o eixo x. 

 

Essa figura é a representação gráfica de um sistema linear de três equações e duas incógnitas que  

a) possui três soluções reais e distintas, representadas pelos pontos P, Q e R, pois eles indicam onde 

as retas se intersectam.  

b) possui três soluções reais e distintas, representadas pelos pontos A, B e C, pois eles indicam onde 

as retas intersectam o eixo das abscissas.  

c) possui infinitas soluções reais, pois as retas se intersectam em mais de um ponto.  

d) não possui solução real, pois não há ponto que pertença simultaneamente às três retas.  

e) possui uma única solução real, pois as retas possuem pontos em que se intersectam. 

 
 

6. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório, que está 

desregulado. A temperatura T, em graus Celsius, no escritório, varia de acordo com a função 

 

Sendo h o tempo, medido em horas, a partir da meia-noite e A e B os parâmetros que o técnico precisa 

regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26°C, a mínima 18°C, 

e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. 

Quais devem ser os valores de A e de B para que o pedido dos funcionários seja atendido? 

a) A = 18 e B = 8 

b) A = 22 e B = -4 

c) A = 22 e B = 4 

d) A = 26 e B = -8 

e) A = 26 e B = 8 
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7. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$ 20,00 ao participante, 

cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$ 10,00. 

Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e, ao final, recebeu 

R$100,00. 

Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? 

a) 30 

b) 36 

c) 50 

d) 60 

e) 64 

 

 

8. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo 

(verde-amarelo-vermelho), a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz 

verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica 

acesa, em cada ciclo, durante X segundos e cada ciclo dura Y segundos.  

Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y?  

a) 5X – 3 Y + 15 = 0  

b) 5X – 2Y + 10 = 0  

c) 3X – 3Y + 15 = 0  

d) 3X – 2Y + 15 = 0  

e) 3X – 2Y + 10 = 0 

 
 

9. Algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para se obter arroz e feijão com maiores teores de ferro 

e zinco e tolerantes a seca. Em média, para cada 100g de arroz cozido, o teor de ferro é de 1,5 mg e o 

de zinco é de 2,0 mg. Para 100 g de feijão, é de 7 mg o teor de ferro e de 3mg o de zinco. Sabe-se que 

as necessidades diárias do dois micronutrientes para uma pessoa é de aproximadamente 12,25mg de 

ferro e de 10mg de zinco.  
Disponível em http://www.empraba.br. Acesso em: 29 de abril de 2010. (adaptado) 

Considere que uma pessoa adulta deseja satisfazer suas necessidades diárias de ferro e zinco 

ingerindo apenas arroz e feijão. Suponha que seu organismo absorva completamente todos os 

nutrientes oriundos desses alimentos. Na situação descrita, que quantidade a pessoa deveria comer 

diariamente de arroz e feijão, respectivamente? 

a) 58 g e 456 g. 

b) 200 g e 200 g. 

c) 350 g e 100 g. 

d) 375 g e 500 g. 

e) 400 g e 89 g. 

 

 

http://www.empraba.br/
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10.  Uma c0ompanhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que 

são roubados, em média, 150 carros por ano.  

O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y, e as 

marcas X e Y juntas respondem por cerca de 60% dos carros roubados. O número esperado de carros 

roubados da marca Y é:  

a) 20 

b) 30 

c) 40 

d) 50 

e) 60 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. A 

 

 

3. C 

 

 
4. B 

 

 

5. D 
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6. B 

 

 

7. A 

 

 

8. B 

 

 

9. C 
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10. B 
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Exercícios sobre Pirâmides e Cones 
 

Exercícios 

 

1. É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, 

formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende 

retratar os diversos polígonos obtidos pelas intersecções de um plano com uma pirâmide regular de 

base quadrada. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos 

pelo artista plástico? 

a) Quadrados, apenas 

b) Triângulos e quadrados, apenas 

c) Triângulos, quadrados e trapézios, apenas 

d) Triângulos, quadrados, trapézios e quadriláteros irregulares, apenas. 

e) Triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos, apenas. 

 

 

2. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de 

grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadass na figura. O 

silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja 

capacidade é de 20 m³. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os 

grãos para a usina de beneficiamento. 

 

Utilize 3 como aproximação para π. 

O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos 

armazenados no silo é 

a) 6 

b) 16 

c) 17 

d) 18 

e) 21 
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3. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido 

externamente com adesivo fluorescente, desde sua base (base do cone) até a metade de sua altura, 

para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de 

maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. 

Qual deverá ser a forma do adesivo? 

 

 

4. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas 

imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas.  

 

Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? 

a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. 

b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide. 

c) Cone, tronco de pirâmide e prisma. 

d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 

e) Cilindro, prisma e tronco de cone. 
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5. Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 

quatro cortes em um sólido que tem forma de um cubo. No esquema, estão indicados o sólido original 

e a pirâmide obtida a partir dele. 

 

Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. O ponto O é central na face superior do 

cubo. Os quatro cortes saem de O em direção às arestas AD, BC, AB e CD, nessa ordem. Após os cortes, 

são descartados quatro sólidos. 

Os formatos dos sólidos descartados são 

a) todos iguais. 

b) todos diferentes. 

c) três iguais e um diferente. 

d) apenas dois iguais. 

e) iguais dois a dois. 

 

6. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. 

 

Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de  

a) pirâmide.  

b) semiesfera.  

c) cilindro.  

d) tronco de cone.  

e) cone. 
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7. Um vasilhame na forma de um cilindro circular reto de raio da base de 5 cm e altura de 30 cm está 

parcialmente ocupado por 625   mL de álcool. Suponha que sobre o vasilhame seja fixado um funil na 

forma de um cone circular reto de raio da base de 5 cm e altura de 6 cm, conforme ilustra a Figura 1. O 

conjunto, como mostra a Figura 2, é virado para baixo, sendo H a distância da superfície do álcool até 

o fundo do vasilhame. 

 

Considerando essas informações, qual é o valor da distância H? 

a) 5cm 

b) 7cm 

c) 8cm 

d) 12cm 

e) 18cm 
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8. A prefeitura de certo município realizou um processo de licitação para a construção de 100 cisternas 

de placas de cimento para famílias da zona rural do município. Esse sistema de armazenamento de 

água é muito simples, de baixo custo e não poluente. A empreiteira vencedora estipulou o preço de 40 

reais por m 2 construído, tomando por base a área externa da cisterna. O modelo de cisterna pedido no 

processo tem a forma de um cilindro com uma cobertura em forma de cone, conforme a figura abaixo.  

 

Considerando que a construção da base das cisternas deve estar incluída nos custos, é correto afirmar 

que o valor, em reais, a ser gasto pela prefeitura na construção das 100 cisternas será, no máximo, de:  

Use: π = 3,14  

a) 100.960  

b) 125.600  

c) 140.880 

d) 202.888  

e) 213.520  

 

9. Desde a descoberta do primeiro plás¬tico sintético da história, esse material vem sendo aperfeiçoado 

e aplicado na indústria. Isso se deve ao fato de o plástico ser leve, ter alta resistência e flexibilidade. 

Uma peça plástica usada na fabricação de um brin¬quedo tem a forma de uma pirâmide regu¬lar 

quadrangular em que o apótema mede 10 mm e a aresta da base mede 12 mm. A peça possui para 

encaixe, em seu interior, uma parte oca de volume igual a 78 mm³.  

O volume, em mm³, dessa peça é igual a:  

a) 1152.  

b) 1074.  

c) 402.  

d) 384.  

e) 306. 
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10. Se duplicarmos a medida da aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular e reduzirmos sua 

altura à metade, o volume desta pirâmide  

a) será reduzido à quarta parte.  

b) será reduzido à metade.  

c) permanecerá inalterado.  

d) será duplicado.  

e) aumentará quatro vezes. 
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. D 

 

 

3. E 

 

 

4. A 
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5. E 

 

 

6. E 

A expressão superfície de revolução garante que a figura represente a superfície lateral de um cone. 

 

7. B 

 

 

8. E 
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9. E 

 

 

10. D 

 

Logo, V2 = 2V1 
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Pirâmides e cones 

 

Resumo 

 

Pirâmide 

Pirâmide é um sólido geométrico caracterizado por uma base sendo um polígono plano (mais comuns são 

quadrados, triângulos ou hexágonos) e por um ponto externo a ela, onde de cada vértice se liga um segmento 

de reta até o ponto. 

Uma pirâmide regular é uma pirâmide cuja base é um polígono e a projeção ortogonal do vértice sobre o 

plano da base é o centro da base. Nesse tipo de pirâmide, as arestas laterais são congruentes e as faces 

laterais são triângulos isósceles congruentes. 

 

Exemplo: Pirâmide de base quadrada 

 

 

 

 

 

Uma pirâmide pode ser classificada de acordo com as bases: 

→ Pirâmide triangular – a base é um triângulo; 

→ Pirâmide quadrangular – a base é um quadrilátero; 

→ Pirâmide pentagonal – a base é um pentágono; 

→ Pirâmide hexagonal – a base é um hexágono; 

E assim por diante. 
 

  Área da base                                             Área lateral                                                  Área Total 
 

                                                                                                                 

t b l
A A A= +  

 

 

                                                                          Volume 

 

                                                                           

 

Base: ABCD  

Arestas das bases: AB, AD, BC, CD 

                                 

Arestas Laterais: AV, BV, CV, DV 

 

Altura: h 

 

Números de Faces = 5 

 

Apótema da pirâmide: g (segmento com uma extremidade no vértice P e outra 

em alguma parte da base). Na pirâmide regular, teremos:  

h² + m² = g² 

A área da base será o 

polígono formado. 

A área da lateral será a 

soma das áreas das faces 

laterais. 

t b l
A A A= +  

1

3
B

V A h=  
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Onde: Ab = Área da base 

            Al = Área lateral 

            At = Área total 

 

 

Cone: Elementos e classificação 

Cone é um solido geométrico caracterizado pela reunião de todos os segmentos de reta que têm uma 

extremidade em um ponto P (vértice) e a outra num ponto qualquer da região circular que forma a base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um cone pode ser classificado conforme a inclinação da geratriz em relação à base: 

Reto: o cone circular é reto quando o segmento de reta PO é perpendicular à base. 

Oblíqua: o cone circular é oblíquo quando o segmento de reta PO é oblíquo à base. 

 

Quando planificado, a área lateral do cone é um setor circular: 

 

 

 

Base: Círculos de raio r 

  

Altura: h 

 

Geratriz: segmento com uma extremidade no 

vértice P e outra em alguma parte da 

circunferêcia da base. 

 



 
 

 

 

3 

Matemática 
 

O ângulo do setor circular pode ser calculado por regra de 3, já que o comprimento do setor equivale ao 

perímetro da base: 

360º ____ 2

_______ 2

g

x r




 

 

 

  Área da base                                                Área lateral                                         Área Total 

 

       2
A = r

b
                                                     A = r

b
g                                      

A = A

( )

t b l

t

A

A r g r

+

= +

 

 

 

                                                                            Volume 

 

                                                                          

2

1

3

1

3

B
V A h

V r h

=

=

 

Onde: Ab = Área da base 

            Al = Área lateral 

            At = Área total 

             h = altura 

   r = raio   

   g = geratriz      
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Exercícios 

 

1. Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 

quatro cortes em um sólido que tem forma de um cubo. No esquema, estão indicados o sólido original 

e a pirâmide obtida a partir dele. 

 

Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. O ponto O é central na face superior 

do cubo. Os quatro cortes saem de O em direção às arestas AD, BC, AB e CD, nessa ordem. Após os 

cortes, são descartados quatro sólidos. 

Os formatos dos sólidos descartados são 

a) todos iguais. 

b) todos diferentes. 

c) três iguais e um diferente. 

d) apenas dois iguais. 

e) iguais dois a dois. 

              

 

2. Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular, de base quadrada. O lado da 

base mede 8m e a altura da pirâmide 3m. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes 

que cobrem 1m². Supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas (quebras e emendas), o 

número mínimo de lotes de telhas a ser comprado é: 

a) 90 

b) 100 

c) 110 

d) 120 

e) 130 
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3. A grande pirâmide de Quéops, antiga construção localizada no Egito, é uma pirâmide regular de base 

quadrada, com 137m de altura. Cada face dessa pirâmide é um triângulo isósceles cuja altura relativa 

à base mede 179m. A área da base dessa pirâmide, em m2, é: 

a) 13272 

b) 26544                           

c) 39816                            

d) 53088                     

e) 79 432 

 
 

4. A base de uma pirâmide reta é um quadrado cujo lado mede 8 2 cm. Se as arestas laterais da 

pirâmide medem 17cm, o seu volume, em centímetros cúbicos, é:  

a) 520 

b) 640 

c) 680 

d) 750 

e) 780. 

 
 

5. Um técnico agrícola utiliza um pluviômetro na forma de pirâmide quadrangular, para verificar o índice 

pluviométrico de uma certa região. A água, depois de recolhida, é colocada num cubo de 10cm de 

aresta. Se, na pirâmide, a água atinge uma altura de 8cm e forma uma pequena pirâmide de 10cm de 

apótema lateral, então a altura atingida pela água no cubo é de : 

 
a) 2,24 cm  

b) 2,84 cm  

c) 3,84 cm  

d) 4,24 cm  

e) 6,72 cm 
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6. Um torneiro mecânico construiu uma peça retirando, de um cilindro metálico maciço, uma forma 

cônica, de acordo com a figura 01 a seguir: (Considere   3 ) 

 

 

 

Qual é o volume aproximado da peça em milímetros cúbicos?  

a)  52,16 10     

b)  47,2 10     

c)  52,8 10     

d)  48,32 10     

e)  53,14 10     

 
 

7. Uma tulipa de chopp tem a forma cônica, como mostra a figura abaixo. Sabendo-se que sua 

capacidade é de 100 ml, a altura h é igual a: 

 

a) 20cm                   

b) 16cm                  

c) 12cm            

d) 8cm 

e) 4cm 
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8. Um vasilhame na forma de um cilindro circular reto de raio da base de 5 cm e altura de 30 cm está 

parcialmente ocupado por 625  mL de álcool. Suponha que sobre o vasilhame seja fixado um funil 

na forma de um cone circular reto de raio da base de 5 cm e altura de 6 cm, conforme ilustra a Figura 

1. O conjunto, como mostra a Figura 2, é virado para baixo, sendo H a distância da superfície do álcool 

até o fundo do vasilhame. 

 
Considerando essas informações, qual é o valor da distância H? 

a) 5cm 

b) 7cm 

c) 8cm 

d) 12cm 

e) 18cm 

 
 

9. Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou-o sobre uma superfície horizontal. 

Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do 

raio da base do cilindro. 

 

A altura do cone formado pela areia era igual a  

a) 3/4 da altura do cilindro.  

b) 1/2 da altura do cilindro.  

c) 2/3 da altura do cilindro.  

d) 1/3 da altura do cilindro. 
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10. A prefeitura de certo município realizou um processo de licitação para a construção de 100 cisternas 

de placas de cimento para famílias da zona rural do município. Esse sistema de armazenamento de 

água é muito simples, de baixo custo e não poluente. A empreiteira vencedora estipulou o preço de 40 

reais por m 2 construído, tomando por base a área externa da cisterna. O modelo de cisterna pedido 

no processo tem a forma de um cilindro com uma cobertura em forma de cone, conforme a figura 

abaixo.  

 

Considerando que a construção da base das cisternas deve estar incluída nos custos, é correto afirmar 

que o valor, em reais, a ser gasto pela prefeitura na construção das 100 cisternas será, no máximo, de:  

Use: π = 3,14  

a) 100.960  

b) 125.600  

c) 140.880 

d) 202.888  

e) 213.520  
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. A  

Temos que medir a área total das quatro faces da pirâmide. Para tal, precisamos saber o valor da base 

e da altura das faces. Como a pirâmide é regular, todas as faces laterais são iguais, e já sabemos que a 

base mede 8. Agora, só nos falta calcular a altura. Observe a figura: 

 

Por Pitágoras, descobrimos que h = 5. Assim, a área de cada face é dada por:  

. 8.5
20

2 2

4.20 80 m²t

b h
S

S

= = =

= =

  

Como precisamos de uma margem de 10 m² de sobras, temos que comprar 90 m². 
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3. D 

Seja 
2

L
 metade do lado do quadrado da base. Por Pitágoras, temos:  

( ) ( )

2

2 2

2

2 2

2

2

137 179
2

179 137 179 137 179 137
2

13273
4

53088

L

L

L

L

 
+ = 

 

 
= − = + − 

 

=

=

 

 

 

4. B 

Observe a figura: 

 

O segmento em vinho mede 8, pois é a metade da diagonal da base. Como sabemos, a base é um 

quadrado, e a diagonal de um quadrado mede L√2, ou seja, d = (8√2) √2 = 16. Como queremos a 

metade, temos que o segmento vale 8. 

Por Pitágoras, calculamos h = 15. 

Calculando o volume da pirâmide: 

. (8 2)²15
640

3 3

Sb h
V = = =   

 

5. C 

H = altura da água no pluviômetro 

A = lado da base quadrada da superfície da água no pluviômetro 

a = 8 = apótema da pirâmide  

b = 10 = lado do cubo 
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h = altura da água no cubo 

 

2

2 2

2

2 2

2

8 10
2

12

A
H a

A

A

 
+ = 

 

 
+ = 

 

=

 

 

 

Volume da água: 

2 2
3. 12 .8

384 cm
3 3

A H
V = = =  

 

Volume do cubo: 

2

2

.

384 10 .

3,84 cm

V b h

h

h

=

=

=

 

 

6. A  

O volume da peça é o volume do cilindro menos o volume do cone retirado. 

( ) ( )

  

 


  

= = =

= = =

− = − = =

2 2

2 2

.3 .10 90

' 3 6
18

3 3

cilindro

cone

cilindro cone

V r h

r h
V

V V

 

 

7. C 

Sabemos que o volume do cone é dado pela fórmula = 21

3
V r h . Assim: 

 = 21
100 (5)

3
h  

Resolvendo a equação, encontramos H = 12 cm. 

 

8. B 
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9. A 

Como o volume de areia é o mesmo, segue que: 

 

10. E 

Observe: 
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Textos literários e não literários (explorando aplicações 

convencionais) 

 

Resumo 

 

É muito importante, quando tratamos de literatura, saber dos conceitos por trás na produção de um texto 

literário, ou seja, de um texto com propósitos artísticos - trata-se de uma forma de arte que tem como matéria-

prima a palavra.  

Primeiramente, é preciso lembrar do conceito de literário e de não literário. Literário é todo texto que não 

apresenta compromisso com o real nem com os fatos: por mais que um autor tenha como referência a 

realidade, ele acabará recriando-a de alguma forma, colocando em seu texto sua interpretação subjetiva e sua 

visão de mundo particular. Já os textos não literários tendem à objetividade: o autor tem como objetivo 

transmitir sua mensagem da maneira mais clara e direta quanto possível. De uma maneira geral, pode-se dizer 

que o texto literário tem como foco a emoção enquanto o texto não literário tem como foco a informação.  

Em segundo lugar, é importante apontar que, apesar de a literatura ser um recorte específico das diferentes 

manifestações artísticas, ela em diversos momentos da história tangenciou as artes plásticas, apresentando-

se em movimentos que também abarcaram a pintura, a escultura e, para além das artes plásticas, o cinema. 

Assim, vemos que o conceito de arte e literatura são inseparáveis. Por isso, nos vestibulares, questões que 

aproximem os dois conceitos não são raras. Além disso, questões que tratam da diferenciação da linguagem 

referencial – direta, objetiva – da linguagem poética são recorrentes. 
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Exercícios 

 

1. Sobre os textos literários, é incorreto afirmar: 

a) Possui grande compromisso com a clareza e a objetividade, podendo ser encontrada em 

reportagens, notícias, manuais de instrução e outros textos cuja principal característica seja a 

informatividade. 

b) O discurso literário, diferentemente do discurso adotado em nosso dia a dia, pode apresentar 

diversos recursos estilísticos capazes de oferecer múltiplas leituras e interpretações. 

c) Uma das principais características da linguagem literária é a liberdade criativa, permitindo que o 

artista desvincule-se dos padrões convencionais da língua, bem como da gramática normativa que 

a rege. 

d) A complexidade da linguagem literária é notada no uso de conotações e metáforas, nas quais as 

palavras extrapolam seu nível semântico. 

 

 

2. Uma nova estrada para o turismo de natureza 

“Existe um paraíso escondido no interior do país com potencial para tornar-se uma segunda 

Transpantaneira - a rodovia MT-060. A nova rota é conhecida como Estrada Turística e fica próxima da 

fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em Cáceres, no Mato Grosso. O desafio dessa região é similar ao de 

muitas áreas naturais do Brasil: implementar o turismo de natureza para gerar desenvolvimento 

socioeconômico e o empoderamento das comunidades locais. Seria possível trilhar esse sonho em 

uma região tão distante dos grandes centros urbanos? 

O Brasil tem em seu território alguns dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo.  O 

Pantanal, com seus 250 mil quilômetros quadrados de extensão, é um desses exemplos.  Segundo o 

Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o líder em um ranking de 140 países em belezas naturais. (...)”. 
Revista Época. Acesso em: 11/09/14. Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-

planeta/noticia/2014/09/uma-nova-estrada-bpara-o-turismo-de-naturezab.html>. 

A notícia veiculada em uma revista de grande circulação apresenta fatos relacionados com o turismo 

ecológico. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina 

porque o autor do texto prioriza: 

a) as suas opiniões baseadas em fatos.    

b) os aspectos objetivos e precisos.    

c) os elementos de persuasão do leitor.    

d) os elementos estéticos na construção do texto.    

e) os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. 

 

  

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2014/09/uma-nova-estrada-bpara-o-turismo-de-naturezab.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2014/09/uma-nova-estrada-bpara-o-turismo-de-naturezab.html
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3. Em “Touro Indomável”, que a cinemateca lança nesta semana nos Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vêm dos demônios de La Motta – que fizeram dele tanto 

um astro no ringue como um homem fadado à destruição. Dirigida como um senso vertiginoso do 

destino de seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorcese é daqueles filmes que falam à 

perfeição de seu tema (o boxe) para então transcendê-lo e tratar do que importa: aquilo que faz dos 

seres humanos apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. 
Revista Veja, 18 fev. 2009 (adaptado). 

 

Ao escolher este gênero textual, o produtor do texto objetivou 

a) Construir uma apreciação irônica do filme. 

b) Evidenciar argumentos contrários ao filme de Scorcese. 

c) Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. 

d) Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. 

e) Afirmar que o filme transcende o seu objetivo inicial e, por isso, perde sua qualidade. 

 

  



 
 

 

 

4 

Português 
 

4. Texto I 

Descuidar do lixo é sujeira 

Diariamente, duas horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do 

McDonald’s deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de 

sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali 

revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão.            
Veja São Paulo, 23-29/12/92 

 

Texto II  

O bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos.  
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem.  

Manuel Bandeira. Em Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: J. Olympio/MEC, 1971, p.145 

 

I. No primeiro texto, publicado por uma revista, a linguagem predominante é a literária, pois sua 

principal função é informar o leitor sobre os transtornos causados pelos detritos. 
II. No segundo texto, do escritor Manuel Bandeira, a linguagem não literária é predominante, pois o 

poeta faz uso de uma linguagem objetiva para informar o leitor. 
III. No texto “Descuidar do lixo é sujeira”, a intenção é informar sobre o lixo que diariamente é 

depositado nas calçadas através de uma linguagem objetiva e concisa, marca dos textos não 

literários. 
IV. O texto “O bicho” é construído em versos e estrofes e apresenta uma linguagem plurissignificativa, 

isto é, permeada por metáforas e simbologias, traços determinantes da linguagem literária. 

 

Estão corretas as proposições: 

a) I, III e IV. 

b) III e IV. 

c) I, II, III e IV. 

d) I e IV. 

e) II, III e IV. 
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5. Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

— “Paz no futuro e glória no passado.” 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte. 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, Brasil! 
Hino Nacional do Brasil. Letra: Joaquim Osório Duque Estrada. 

Música: Francisco Manuel da Silva (fragmento). 

 

O uso da norma-padrão na letra do Hino Nacional do Brasil é justificado por tratar-se de um(a) 

reverência de um povo a seu país. 

a) gênero solene de característica protocolar. 

b) canção concebida sem interferência da oralidade. 

c) escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. 

d) artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. 
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6. ABL lança novo concurso cultural: 

 

“Conte o conto sem aumentar um ponto” 

 

Em razão da grande repercussão do concurso de Microcontos do Twitter da ABL, o Abletras, a 

Academia Brasileira de Letras lançou no dia do seu aniversário de 113 anos um novo concurso cultural 

intitulado “Conte o conto sem aumentar um ponto”, baseado na obra A cartomante, de Machado de 

Assis. 

“Conte o conto sem aumentar um ponto” tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto 

A cartomante, de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres – ou inferior – que 

Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1 778 caracteres. 

Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL, o 

Abletras. 
Disponível em: www.academia.org.br. Acesso em: 18 out. 2015 (adaptado) 

 

O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social 

foi utilizada como veículo/suporte para um concurso literário por causa do(a) 

a) limite predeterminado de extensão do texto. 

b) interesse pela participação de jovens. 

c) atualidade do enredo proposto. 

d) fidelidade a fatos cotidianos. 

e) dinâmica da sequência narrativa. 
 

 

7. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é 

isso o que acontece nas redes sociais: a democracia racial apregoada por Gilberto Freyre passa ao 

largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado 

pelo projeto Comunica que Muda […] mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre 

abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas […] atrás de mensagens e textos sobre temas 

sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393 284 menções, 

sendo 84% delas com abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação. 
Disponível em: https://oglobo.globo.com. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado). 

 

Ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas 

virtuais, o texto 

a) minimiza o alcance da comunicação digital. 

b) refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. 

c) relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito. 

d) exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. 

e) expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. 
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8. Quebranto 

às vezes sou o policial que me suspeito 

me peço documentos 

e mesmo de posse deles 

me prendo e me dou porrada 

às vezes sou o porteiro 

não me deixando entrar em mim mesmo 

a não ser 

pela porta de serviço 

[…] 

às vezes faço questão de não me ver 

e entupido com a visão deles 

sinto-me a miséria concebida como um eterno 

começo 

fecho-me o cerco 

sendo o gesto que me nego 

a pinga que me bebo e me embebedo 

o dedo que me aponto 

e denuncio 

o ponto em que me entrego. 

às vezes!… 
CUTI. Negroesia. Belo Horizonte: Mazza, 2007 (fragmento). 

 

Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem 

experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico 

a) incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. 

b) submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. 

c) engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiças. 

d) sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento. 

e) acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária. 
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9. Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista. 

Somente uma árvore, grande e esgalhada mas com pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos de 

sombra. Único ser nas cercanias, a mulher é magra, ossuda, seu rosto está lanhado de vento. Não se 

vê o cabelo, coberto por um pano desidratado. Mas seus olhos, a boca, a pele – tudo é de uma aridez 

sufocante. Ela está de pé. A seu lado está uma pedra. O sol explode. 

Ela estava de pé no fim do mundo. Como se andasse para aquela baixada largando para trás suas 

noções de si mesma. Não tem retratos na memória. Desapossada e despojada, não se abate em 

autoacusações e remorsos. Vive. Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra, que se 

derrama em traços grossos na areia, é que adoça como um gesto a claridade esquelética. A mulher 

esvaziada emudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra como a pedra a seu 

lado. Mas os traços de sua sombra caminham e, tornando-se mais longos e finos, esticam-se para os 

farrapos de sombra da ossatura da árvore, com os quais se enlaçam. 
FRÓES, L. Vertigens: obra reunida. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 

 

Na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos em 

que esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição humana configura-se 

a) amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. 

b) fortalecida pela adversidade extensiva à terra e aos seres vivos 

c) redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância local. 

d) imersa num drama existencial de identidade e de origem. 

e) imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente. 

 

 

10. Secretaria de Cultura  

 

Edital 

Notificação – Síntese da resolução publicada no Diário Oficial da Cidade, 29/07/2011 – página 41 – 

511.a Reunião Ordinária, em 21/06/2011. 

 

Resolução n.o 08/2011 – tombamento dos imóveis da Rua Augusta. n.o 349 e n.o 353, esquina com a 

Rua Marquês de Paranaquá, n.o 315. n.o 327 e n.o 329 (Setor 010, Quadra 026, Lotes 0016-2 e 00170-

0), bairro da Consolação. Subprefeitura da Sé, conforme o processo administrativo n.o 1991-0.005.365-

1. 
Folha de S. Paulo, 5 ago. 2011 (adaptado). 

 

Um leitor interessado nas decisões governamentais escreve uma carta para o jornal que publicou o 

edital, concordando com a resolução sintetizada no Edital da Secretaria de Cultura. Uma frase 

adequada para expressar sua concordância é: 

a) Que sábia iniciativa! Os prédios em péssimo estado de conservação devem ser derrubados. 

b) Até que enfim! Os edifícios localizados nesse trecho descaracterizam o conjunto arquitetônico da 

Rua Augusta. 

c) Parabéns! O poder público precisa mostrar sua força como guardião das tradições dos moradores 

locais. 

d) Justa decisão! O governo dá mais um passo rumo à eliminação do problema da falta de moradias 

populares. 

e) Congratulações! O patrimônio histórico da cidade merece todo empenho para ser preservado. 
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Gabarito 
 

 A  

Os textos literários são subjetivos, não apresentando assim qualquer compromisso com a transparência 

de ideias e conceitos. 

 

 B 

A função referencial, encontrada nos textos jornalísticos, tem como principal característica objetividade, 

cuja finalidade é transmitir uma informação de maneira clara ao expor dados sem interferências de 

comentários subjetivos e pessoais. 

 

 D 

O autor faz uma resenha crítica sobre o filme, colocando sua opinião, além de expor detalhes relevantes 

sobre a obra.  

 

 B 

O primeiro texto apresenta uma linguagem objetiva e tem propósito informativo, enquanto o segundo 

texto apresenta uma linguagem mais poética. 

 

 B 

O uso da norma padrão é a forma utilizada para estabelecer em gêneros que retratam a característica 

protocolar. Isso explica a sua utilização no Hino Nacional Brasileiro que se trata de um símbolo 

representativo nacional; logo, seu caráter precisa mais formal.   

 

 A 

O fato de o Twitter limitar a quantidade de caracteres fez com que fosse escolhido como veículo para o 

concurso de microcontos.  

 

 B 

O texto retrata uma mudança nas ideias pré-estabelecidas do brasileiro. Ele não é mais considerado 

cordial e hospitaleiro devido ao discurso de ódio empregado nas redes sociais, que comprovam uma 

abordagem negativa preconceituosa e discriminatória. 

 

 A 

O poema apresenta a vivência do eu lírico com situações de discriminação. Dessa forma, ele incorpora o 

papel de policial e de porteiro e seus discursos opressores devido à persistência histórica de preconceito 

e violência. 

 

 A 

O enunciado reforça o entrelaçamento dos elementos contidos no texto, e a letra A, por meio da palavra 

“amalgamada”, evidencia essa fusão da mulher com a natureza. 
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 E 

A palavra “tombamento” está relacionada à transformação de um imóvel em patrimônio público, o que 

garante a sua preservação. 
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Textos literários e não literários (explorando aplicações 

não convencionais) 

 

Resumo 

 

É muito importante, quando tratamos de literatura, saber sobre os conceitos por trás na produção de um texto 

literário, ou seja, de um texto com propósitos artísticos - trata-se de uma forma de arte que tem como matéria-

prima a palavra. 

 

Primeiramente, é preciso lembrar-se do conceito de literário e de não-literário. Literário é todo texto que não 

apresenta compromisso com o real nem com os fatos: por mais que um autor tenha como referência a 

realidade, ele acabará recriando-a de alguma forma, colocando em seu texto sua interpretação subjetiva e sua 

visão de mundo particular. Já os textos não-literários tendem à objetividade: o autor tem como objetivo 

transmitir sua mensagem da maneira mais clara e direta quanto possível. De uma maneira geral, pode-se dizer 

que o texto literário tem como foco a emoção enquanto o texto não-literário tem como foco a informação. 

 

No entanto, existem textos que apresentam características não convencionais, que saem das formas 

canônicas de texto literário e não literário. Vamos analisar alguns exemplos: 

 

As propagandas da rede Horti Fruti 

Essas propagandas costumam anunciar seus produtos a partir de intertextualidade, fazendo referências a 

personagens literários, filmes, músicas, etc.  

 

 

Disponível em: http://www.logonewmarketingdigital.com.br/wordpress/2016/07/13/hortifruti-faz-alusao-a-

grandes-filmes-em-propagandas-e-ganha-a-internet/ 
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Concretismo (poesia visual) 

 

Elegia holandesa  

águamolepedradura 

águaáolepedradura 

águaáglepedradura 

águaáguepedradura 

águaáguapedradura 

águaáguaáedradura 

águaáguaágdradura 

águaáguaáguradura 

águaáguaáguaadura 

águaáguaáguaádura 

águaáguaáguaágura 

águaáguaáguaágura 

águaáguaáguaáguaa 

águaáguaáguaáguaá 

(José Paulo Paes) 
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A temática das favelas abordadas de maneira literária e não literária 

 

Favelário nacional 

Quem sou eu para te cantar, favela, 

Que cantas em mim e para ninguém 

a noite inteira de sexta-feira  

e a noite inteira de sábado 

E nos desconheces, como igualmente não te conhecemos? 

Sei apenas do teu mau cheiro: 

Baixou em mim na viração, 

direto, rápido, telegrama nasal 

anunciando morte... melhor, tua vida. 

(...) 

Aqui só vive gente, bicho nenhum 

tem essa coragem. 

(...) 

Tenho medo. Medo de ti, sem te conhecer, 

Medo só de te sentir, encravada 

Favela, erisipela, mal-do-monte 

Na coxa flava do Rio de Janeiro. 

 

Medo: não de tua lâmina nem de teu revólver 

nem de tua manha nem de teu olhar. 

Medo de que sintas como sou culpado 

e culpados somos de pouca ou nenhuma irmandade. 

Custa ser irmão, 

custa abandonar nossos privilégios 

e traçar a planta 

da justa igualdade. 

Somos desiguais 

e queremos ser 

sempre desiguais. 

E queremos ser 

bonzinhos benévolos 

comedidamente 

sociologicamente 

mui bem comportados. 

Mas, favela, ciao, 

que este nosso papo  

está ficando tão desagradável. 

vês que perdi o tom e a empáfia do começo? 

(...) 
Disponível em: https://www.pensador.com/frase/MTYwMTQyMw/ 
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Favela (português brasileiro), bairro de lata (português europeu), musseque (português angolano) ou caniço 

(português moçambicano) é um assentamento urbano informal densamente povoado caracterizado por 

moradias precárias e miséria. Apesar das favelas diferirem em tamanho e em outras características de país 

para país, a maioria delas carece de serviços básicos, como saneamento, abastecimento de água potável, 

eletricidade, policiamento, corpo de bombeiros, além da falta de infraestrutura em geral e de regularização 

fundiária, entre outros problemas. As residências desse tipo de assentamento urbano variam de barracos mal 

construídos até edifícios deteriorados. As favelas foram um fenômeno comum na história urbana de Estados 

Unidos, Canadá e Europa durante o século XIX e início do século XX. A partir da segunda metade do século 

XX, as favelas passaram a ser encontradas predominantemente em regiões urbanas em desenvolvimento e 

subdesenvolvidas do mundo, mas também eram observadas em algumas cidades de economias 

desenvolvidas. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Favela 
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Exercícios 

 

1. Texto I 

 

Criatividade em publicidade: teorias e reflexões 

 

Resumo: O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade: a criatividade. Apesar de 

aclamada pelos departamentos de Criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo 

anúncio é, de fato, criativo. A partir do resgate teórico, no qual os Conceitos são tratados à luz da 

publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada 

uma campanha impressa da marca XXXX. As reflexões apontam que a publicidade criativa é 

essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. 
Depexe, S D. Travessias: Pesquisas em Educação, Cultura, Linguagem e Artes, n. 2, 2008. 

Texto II 

 

 
 

Os dois textos apresentados versam sobre o tema Criatividade. O Texto I é um resumo de Caráter 

Científico e o Texto II, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira O Texto 

II exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no Texto I? 

a) Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos. 

b) Promovendo uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos. 

c) Explorando a polissemia do termo “criação”. 

d) Recorrendo a uma estrutura linguística simples. 

e) Utilizando recursos gráficos diversificados. 
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2. As atrizes 

Naturalmente 

Ela sorria 

Mas não me dava trela 

Trocava a roupa 

Na minha frente 

E ia bailar sem mais aquela 

Escolhia qualquer um 

Lançava olhares 

Debaixo do meu nariz 

Dançava colada 

Em novos pares 

Com um pé atrás 

Com um pé a fim 

 

Surgiram outras 

Naturalmente 

Sem nem olhar a minha Cara 

Tomavam banho 

Na minha frente 

Para Sair com outro cara 

Porém nunca me importei 

Com tais amantes 

 

Com tantos filmes 

Na minha mente 

É natural que toda atriz 

Presentemente represente 

Muito para mim 
Chico Buarque. Carioca, Rio de Janeiro Biscoito Fino, 2006 (fragmento) 

 

Na Canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para marcar a subjetividade 

do eu lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade dessa admiração está marcada em 

a) “Naturalmente. Ela sorria/ Mas não me dava trela” 

b) “Tomavam banho/ Na minha frente/ Para sair com outro Cara”. 

c) “Surgiram outras Naturalmente/ Sem nem olhar a minha Cara”. 

d) “Escolhia qualquer um/Lançava olhares / Debaixo do meu nariz”. 

e) “É natural que toda atriz Presentemente represente/ Muito para mim”. 
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3. Receitas de vida por um mundo mais doce 

 

Pé de moleque 

Ingredientes  

2 filhos que não param quietos 

3 sobrinhos da mesma espécie 

1 cachorro que adora uma farra 

1 fim de semana ao ar livre 

 

Preparo 

Junte tudo com os ingredientes do Açúcar Naturale, mexa bem e deixe descansar. Não as crianças, que 

não vai adiantar. Sirva imediatamente, porque pé de moleque não para. Quer essa e outras receitas 

completas? 

Entre no site cianaturale.com.br. 

 

Onde tem doce, tem Naturale. 
Revista Saúde, n. 351, jun. 2012 (adaptado). 

 

O texto é resultante do hibridismo de dois gêneros textuais. A respeito desse hibridismo, observa-se 

que a 

a) receita mistura-se ao gênero propaganda com a finalidade de instruir o leitor. 

b) receita é utilizada no gênero propaganda a fim de divulgar exemplos de vida. 

c) propaganda assume a forma do gênero receita para divulgar um produto alimentício. 

d) propaganda perde poder de persuasão ao assumir a forma do gênero receita. 

e) receita está a serviço do gênero propaganda ao solicitar que o leitor faça o doce. 

 

 

 

4. E aqui, antes de continuar este espetáculo, e necessário que façamos uma advertência a todos e a cada 

um. Neste momento, achamos fundamental que cada um tome uma posição definida. Sem que cada 

um tome uma posição definida, não é possível continuarmos. É fundamental que cada um tome uma 

posição, seja para a esquerda, seja para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomem uma posição 

neutra, fiquem de braços cruzados. Mas é preciso que cada um, uma vez tomada sua posição, fique 

nela! Porque senão, companheiros, as cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada. 
FERNANDES, M.; RANGEL, F. Liberdade, liberdade. Porto Alegre: L&PM, 2009, 

 

A peça Liberdade, liberdade, encenada em 1964, apresenta o impasse vivido pela sociedade brasileira 

em face do regime vigente. Esse impasse é representado no fragmento pelo(a) 

a) barulho excessivo produzido pelo ranger das cadeiras do teatro. 

b) indicação da neutralidade como a melhor opção ideológica naquele momento. 

c) constatação da censura em função do engajamento social do texto dramático. 

d) correlação entre o alinhamento politico e a posição corporal dos espectadores. 

e) interrupção do espetáculo em virtude do comportamento inadequado do público. 
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5. da sua memória 

mil 

e 

mui 

tos 

out 

ros 

ros 

tos 

sol 

tos 

pou 

coa 

pou 

coa 

pag 

amo 

meu 
ANTUNES, A. 2 ou + corpos no mesmo espaço. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

 

Trabalhando com recursos formais inspirados no Concretismo, o poema atinge uma expressividade 

que se caracteriza pela 

a) interrupção da fluência verbal, para testar os limites da lógica racional. 

b) reestruturação formal da palavra, para provocar o estranhamento no leitor. 

c) dispersão das unidades verbais, para questionar o sentido das lembranças. 

d) fragmentação da palavra, para representar o estreitamento das lembranças. 

e) renovação das formas tradicionais, para propor uma nova vanguarda poética. 

 

 

6. O último longa de Carlão acompanha a operária Silmara, que vive com o pai, um ex-presidiário, numa 

casa da periferia paulistana. Ciente de sua beleza, o que lhe dá certa soberba, a jovem acredita que terá 

um destino diferente do de suas colegas. Cruza o caminho de dois cantores por quem é apaixonada. E 

constata, na prática, que o romantismo dos contos de fada tem perna curta. 
VOMERO, M. F. Romantismo de araque. Vida Simples, n. 121, ago. 2012. 

 

Reconhece-se, nesse trecho, uma posição crítica aos ideais de amor e felicidade encontrados nos 

contos de fada. Essa crítica é traduzida 

a) pela descrição da dura realidade da vida das operárias. 

b) pelas decepções semelhantes às encontradas nos contos de fada. 

c) pela ilusão de que a beleza garantiria melhor sorte na vida e no amor. 

d) pelas fantasias existentes apenas na imaginação de pessoas apaixonadas. 

e) pelos sentimentos intensos dos apaixonados enquanto vivem o romantismo. 
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7.  

 
 

No processo de criação da capa de uma revista, é parte importante não só destacar o tema principal 

da edição, mas também captar a atenção do leitor. Com essa capa sobre os desastres naturais, 

desperta-se o interesse do leitor ao se apresentar uma ilustração com impacto visual e uma parte verbal 

que agrega ao texto um caráter 

a) fantasioso, pois se cria a expectativa de uma matéria jornalística, com a natureza protagonizando 

ações espetaculares no futuro. 

b) instrucional, pois se cria a expectativa da apresentação de conselhos e orientações para a 

precaução contra os desastres naturais. 

c) alarmista, pois se reforça a imagem da natureza como um agressor e um inimigo temido pela sua 

avassaladora força de destruição. 

d) místico, pois se cria uma imagem do espaço brasileiro como ameaçado por uma natureza 

descontrolada, em meio a um cenário apocalíptico. 

e) intimista, pois se reforça a imagem de uma publicação organizada em torno das impressões e 

crenças do leitor preocupado com os desastres naturais. 
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8. Ai se sêsse 

Se um dia nois se gostasse 

Se um dia nois se queresse 

Se nois dois se empareasse 

Se juntim nois dois vivesse 

Se juntim nois dois morasse 

Se juntim nois dois drumisse 

Se juntim nois dois morresse 

Se pro céu nois assubisse 

Mas porém se acontecesse 

De São Pedro não abrisse 

A porta do céu e fosse 

Te dizer qualquer tulice 

E se eu me arriminasse 

E tu cum eu insistisse 

Pra que eu me arresolvesse 

E a minha faca puxasse 

E o bucho do céu furasse 

Tarvês que nois dois ficasse 

Tarvês que nois dois caísse 

E o céu furado arriasse 

E as virgi toda fugisse 
Zé da Luz. Cordel do Fogo Encantado. Recife: Álbum de estúdio, 2001. 

 

O poema foi construído com formas do português não padrão, tais como “juntim”, “nois”, “tarvês”. Essas 

formas legitimam-se na construção do texto, pois 

a) revelam o bom humor do eu lírico do poema. 

b) estão presentes na língua e na identidade popular. 

c) revelam as escolhas de um poeta não escolarizado. 

d) tornam a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros. 

e) compõem um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras. 
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9.  

 

Disponível em: www.ideiasustentavel.com.br. Acesso em: 30 maio 2016 (adaptado). 

 

A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e 

não verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses 

recursos 

a) condiciona o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica. 

b) estabelece contraste de informações na propaganda. 

c) é fundamental para a compreensão do significado da mensagem. 

d) oferece diferentes opções de desenvolvimento temático. 

e) propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental. 

 

 

10. Ave a raiva desta noite 

A baita lasca fúria abrupta 

Louca besta vaca solta 

Ruiva luz que contra o dia 

Tanto e tarde madrugada 
LEMINSKI, P. Distraídos venceremos. São Paulo: Brasiliense, 2002 (fragmento). 

 

No texto de Leminski, a linguagem produz efeitos sonoros e jogos de imagens. Esses jogos 

caracterizam a função poética da linguagem, pois 

a) objetivam convencer o leitor a praticar uma determinada ação. 

b) transmitem informações, visando levar o leitor a adotar um determinado comportamento. 

c) visam provocar ruídos para chamar a atenção do leitor. 

d) apresentam uma discussão sobre a própria linguagem, explicando o sentido das palavras. 

e) representam um uso artístico da linguagem, com o objetivo de provocar prazer estético no leitor. 
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Gabarito 

 

1.  C 

Os dois textos falam sobre criatividade, entretanto, o texto II apresenta uma particularidade “13 de maio 

– Dia das Mães”. Esse fator nos faz pensar sobre as possibilidades de significado da palavra “criação”e 

nos leva a outra possível interpretação: “criação” também  está relacionada à criação de um 

filho.Portanto, o gabarito é letra C., pois a polissemia é um fenômeno linguístico que consiste na 

multiplicidade de significados que podem ser  assumidos por uma palavra. 

 

2. E 

Na função de linguagem emotiva, a mensagem é centrada no Eu poético. Isso é representado na canção 

pela presença de primeira pessoa e explicitação a intensidade do sentimento do eu-lírico expresso pelo 

advérbio “muito” em “muito para mim”. 

 

3.  C 

A forma do texto é do gênero receita, porque visa instruir o leitor, porém, trata-se de um texto híbrido, 

pois a intenção comunicativa do texto é a de vender um determinado produto, associando-a, assim, à 

junção de um texto injuntivo e um texto propagandístico. 

 

4.  D 

01 de abril de 1964 foi quando se instaurou a Ditadura Militar e, antes dela ou mesmo naquele comecinho 

(o AI-5 só foi promulgado no final desse ano, por exemplo, e não é possível saber quando exatamente a 

peça foi escrita), não era possível prever com clareza o que aconteceria se você assumisse uma posição 

política contrária à oficial. Por conta disso, as pessoas evitavam assumir posicionamentos claros, 

precisando esconder o que de fato pensavam. Esse é o fato denunciado pelo texto: a voz narrativa 

(simbolizando o Estado) pede que cada um assuma uma posição definitiva, pois o barulho de ficar 

mudando de posição impede que a peça (ou, metaforicamente, o Governo) ande, mas as pessoas, 

naquele momento de enorme instabilidade política, tinham medo de assumirem uma posição clara e 

serem perseguidas por ela. 

 

5.  D 

A fragmentação das palavras fica evidente em praticamente todos os versos, sugerindo visualmente um 

processo de estreitamento das lembranças. 

 

6.  C 

O trecho faz uma clara oposição ao que se vê sobre a beleza e suas relações de privilégios. Desse modo, 

a alternativa C compete a ilusão trazida por esse pensamento, assim como a desesperança que a 

personagem carrega.  
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7.  C 

A imagem, ao entrar em contato com o texto, tem como finalidade alertar e impactar o leitor sobre os 

desastres da natureza. (hibridismo, interpretação, desastres naturais). 

 

8. B 

Essas formas se legitimam na construção do poema por reproduzirem o registro linguístico usual (e  

menos monitorado) dos falantes. 

 

9.  C 

Os recursos verbais e não verbais trabalham em conjunto nesse texto. Se as palavras estão dispostas a 

fim de persuadir o interlocutor, a imagem do pulmão formado por árvores corrobora a ideia de que a 

preservação é essencial, pois sem natureza não há produção de oxigênio, essencial à vida. 

 

10.   E 

O poema de Leminski explora a função poética da linguagem, pois há uma preocupação com a estética, 

preocupando com a forma que a mensagem será transmitida, de maneira subjetiva, e o uso de figuras 

de linguagem como a assonância e a aliteração compondo uma maior sonoridade. 
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Isomeria espacial: geométrica e óptica 

 

Resumo 

 

Isomeria espacial: geométrica 

O estudo da isomeria plana esclareceu-nos muito a respeito do motivo pelo qual compostos de mesma 

fórmula molecular possuem propriedades físicas e químicas diferentes, na medida em que mostrou a 

diferença entre a estrutura plana da cadeia desses compostos, chamados de isômeros.  

 

No entanto, ficaram mais dúvidas sobre compostos que possuem tanto fórmulas moleculares como fórmulas 

estruturais planas iguais, contudo apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Assim, descobriu-

se a existência de diferenças entre eles que apenas podem ser observadas em dimensões espaciais, e surgiu 

o que chamamos de isomeria espacial ou estereoisomeria.  

 

Esse tipo de isomeria se divide entre GEOMÉTRICA ou CIS-TRANS e ÓPTICA.  

 

A isomeria GEOMÉTRICA ou CIS-TRANS pode ocorrer em 2 tipos de compostos: 

 

➢ Cadeia aberta com ligação dupla: 

 

Condições de ocorrência: 

1 - Ter ligação dupla na cadeia; 

2 - Possuir grupos radicais distintos no mesmo carbono da dupla, ou seja, R1 ≠ R2 e R3 ≠ R4. 

 

 

 

 

 

Nestes compostos, a ligação dupla impede a rotação entre os átomos de carbono, que existe quando a ligação 

entre eles é simples. 

 

Exemplo1: 1,2-dicloroetano → C2H4Cl2 

 

Ao girarmos um dos carbonos na molécula do 1,2-dicloroetano, a molécula continua a mesma, não altera sua 

conformação espacial nem suas propriedades.  

 

 

 

 

Exemplo2: 
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Exemplo2: 

Observe agora a molécula de 1,2-dicloroeteno abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Como a molécula do 1,2-dicloroeteno não possui essa livre rotação, devido à ligação dupla entre carbonos, 

motivo pelo qual as 2 estruturas abaixo já representam compostos diferentes, com propriedades físicas e 

químicas diferentes. 

 

Já que se trata de compostos diferentes, recebem nomes diferentes, da seguinte maneira: 

 

➢ CIS + nome do composto → quando ligantes iguais estiverem do mesmo lado do plano espacial ou 

quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver do mesmo lado do plano espacial 

que o ligante de menor número atômico do outro carbono. 

 

➢ TRANS + nome do composto → quando ligantes iguais estiverem em lados opostos do plano espacial ou 

quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver no lado oposto ao do ligante de 

menor número atômico do outro carbono. 

 

Utilizando o exemplo2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo3: 

                   cis-1-cloro-1-fluorpropeno                                                    trans-1-cloro-1-fluorpropeno 

 

 

 

 

 

≠ 

 

cis-1,2-dicloroeteno                                                                                  trans-1,2-dicloroeteno 

 

 

Plano 

Espacial 

Plano 

Espacial 
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Exemplo4: 

           ácido cis-butenodioico ou ácido maleico                             ácido trans-butenodioico ou ácido fumárico 

 

Obs: O composto cis é aquele em que os hidrogênios estão para o mesmo lado, formando uma conformação 

espacial menos simétrica que na trans, em que os hidrogênios estão em lados opostos. 

 

Importante à beça: 

A isomeria CIS-TRANS foi inicialmente designada para compostos em que R1=R4 e R2=R4 ou R1=R4 e R2=R3. 

Por isso, estabeleceu-se a ISOMERIA E-Z para indicar os casos em que não há igualdade entre ligantes de um 

e de outro carbono da dupla, da seguinte maneira: 

➢ Z + nome do composto → quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver do 

mesmo lado do plano espacial que o ligante de menor número atômico do outro carbono. 

➢ E + nome do composto → quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver no 

lado oposto ao do ligante de menor número atômico do outro carbono. 

 

Exemplo: 

 

Z-1-cloro-1-fluorpropeno      E-1-cloro-1-fluorpropeno 

 

No entanto, hoje em dia usamos mais a isomeria CIS-TRANS até mesmo para estes casos, como abordado 

inicialmente, sendo o isômero Z correspondente ao CIS e o E, ao TRANS.  

 

➢ Cadeia fechada (ISOMERIA BAYERIANA): 

Condição de ocorrência:  

Em pelo menos dois átomos de carbono do ciclo, devemos encontrar dois grupos radicais distintos entre si. 
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Nestes compostos, o que impede a rotação entre os átomos de carbono é o fato de a cadeia ser fechada. 

 

Exemplo1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já que se trata de compostos diferentes, recebem nomes diferentes, da seguinte maneira: 

 

➢ CIS + nome do composto → quando ligantes iguais estiverem do mesmo lado do plano; 

➢ TRANS + nome do composto → quando ligantes iguais estiverem em lados opostos do plano espacial. 

 

 

Exemplo2: 

             cis-1,2-dicloropropano                                             trans-1,2-dicloropropano 

 

 

Importante à beça: 

➢ CIS: 

Menos estável → devido à existência de 2 radicais iguais do mesmo lado, seus pares eletrônicos se repelem 

com maior intensidade. Isso cria um momento dipolar diferente de zero, o que reduz sua estabilidade; 

Menos simétrico; 

Menor ponto de ebulição. 

 
➢ TRANS: 

Mais estável → devido à existência de 2 radicais iguais em lados opostos, seus pares eletrônicos se repelem 

com menor intensidade. Isso cria um momento dipolar igual a zero, o que aumenta sua estabilidade; 

Mais simétrico; 

Maior ponto de ebulição. 

 

 

            Mesmo lado do plano                                                                 Lados opostos do plano 
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Isomeria espacial: óptica 

Existem compostos químicos que apresentam atividade óptica, ou seja, são capazes de desviar o plano da 

luz polarizada. Vamos entender passo a passo o que isso significa. 

A luz que sai direto da fonte luminosa transita em todos os sentidos, ou seja, não possui nenhum pólo 

específico pelo qual as ondas de luz vibrem. Esta luz, portanto, não é polarizada. 

Quando se faz a luz de uma fonte passar por um polarizador, ela passa a irradiar em apenas 1 sentido ou 

plano, isto é, fica polarizada. Se fizermos esta luz polarizada passar por um composto químico qualquer e, ao 

medirmos sua polarização com o auxílio de um polarímetro, ela tiver seu plano de irradiação desviado, acusa-

se atividade óptica em tal substância. 

 

 

 

• OPA, polarímetro? 
Trata-se de um aparelho com função de medir a polarização da luz (se ela é ou não polarizada e em qual plano 

ela irradia, caso seja). Ele também contém o polarizador, que faz com que a luz passe a ser irradiada em 

apenas 1 sentido, isto é, polariza-a.  

 

Quando a substância possui atividade óptica, 

• ela possui ISÔMEROS ÓPTICAMENTE ATIVOS: compostos de mesma fórmula molecular, porém com 
propriedades químicas distintas, pelo fato de terem conformações espaciais diferentes; 

• ela pode desviar o plano da luz para a esquerda – neste caso, chamamo-la de isômero LEVÓGIRO – 
ou para a direita – isômero DEXTRÓGIRO; 

• ela deve possuir, no mínimo, 1 CARBONO QUIRAL, ou seja, um carbono assimétrico, que faz com que 
a molécula toda seja assimétrica. É essa assimetria que causa o desvio do plano da luz; 

 

• OPA, carbono quiral? 
É o carbono que tem todos os grupos ligantes diferentes entre si, o que faz dele assimétrico. A imagem 

refletida no espelho de qualquer coisa assimétrica não se sobrepõe perfeitamente à coisa real.  
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Exemplo: Ao colocarmos nossa mão esquerda na frente do espelho, a imagem refletida por ele é idêntica à 

nossa mão direita, a qual não se sobrepõe com perfeição à outra. Veja: 

 

 

 
 

O mesmo ocorre com a molécula assimétrica. Como um dos carbonos é quiral, haverá 2 conformações 

espaciais diferentes para a mesma estrutura, o que determinará 2 compostos com propriedades diferentes 

(2 isômeros): 1 conformação espacial e 1 outra exatamente igual à imagem da primeira no espelho, e que não 

se sobrepõe com perfeição a ela. 

Exemplo: O ácido láctico possui 1 carbono quiral.  

 

 

 
Tentativa de sobreposição dos isômeros: 

 

 

• Cada uma dessas conformações é um isômero do ácido láctico, que desvia a luz polarizada para um 

lado: esquerdo, no caso do isômero levógiro; e direito, no caso do isômero dextrógiro.  

• Não sabemos com certeza qual deles é dextrógiro e qual é levógiro, mas isso não importa tanto, uma 

vez que sabemos que, se um é o dextrógiro, sua imagem é o levógiro, ou vice-versa. 

• Ao par dextrógiro-levógiro, damos o nome de ENANTIÔMEROS. 

• Seus isômeros dextrógiro e levógiro desviam a luz com o MESMO ÂNGULO, ainda que para sentidos 

divergentes; 
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• A mistura entre quantidades iguais dos dois enantiômeros (mistura equimolar) não é capaz de desviar 

o plano da luz polarizada, já que cada isômero a desvia com ângulo igual em sentidos opostos (um 

desvio “anula” o outro). Chamamo-la de MISTURA RACÊMICA ou RACEMATO, e por não apresentar 

atividade óptica (propriedade diferente dos 2 outros isômeros), dizemos que é o terceiro isômero da 

estrutura assimétrica (o ISÔMERO OPTICAMENTE INATIVO). 

 

Sendo assim, estruturas com 1 CARBONO QUIRAL possuem 3 isômeros ópticos: 2 IOA (isômeros 

opticamente ativos) e 1 IOI (isômero opticamente inativo). E quanto as que possuem mais de 1 carbono 

quiral? Vejamos. 

 

2 carbonos quirais diferentes 

Neste caso,  

• CADA CARBONO assimétrico desvia o plano da luz polarizada em 2 SENTIDOS POSSÍVEIS (esquerda 

ou direita), ou seja, cada carbono pode ter conformação espacial dextrógira ou levógira; 

• UM CARBONO desvia a luz com um ÂNGULO (α) e o OUTRO CARBONO desvia com outro ÂNGULO 

(β), já que os carbonos não são iguais. Logo, o desvio total do plano da luz, ao passar pela substância, 

será a soma do desvio provocado por cada carbono quiral. 

 

Observe o 2-cloro-3-hidroxibutanal. 

 

 

As conformações espaciais possíveis para esta estrutura são: 

 
 

Obs: A classificação de cada conformação dos carbonos 1 (C1) e 2 (C2) como dextrógiros ou levógiros foi 

aleatória, já que não temos como saber qual é cada conformação de fato. Mas vamos seguir a explicação 

tendo essa escolha como base: se na estrutura 1 o C1 está d, sua imagem (estrutura 2) necessariamente é l; 

se na mesma estrutura o C2 está d, sua imagem (estrutura 2) necessariamente é l. Seguindo esse padrão, 

conseguimos definir qual tipo de desvio cada carbono das demais estruturas apresenta.  
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• Os pares 1/2 e 3/4 são pares de ENANTIÔMEROS, uma vez que representam uma estrutura e sua 
imagem no espelho; 

• Já os pares 1/3, 1/4, 2/3 e 2/4, como não são um imagem do outro, são chamados 
DIASTEREOISÔMEROS. 

 

Vamos ver como ocorrerão os desvios da luz em cada estrutura (1, 2, 3 e 4). Para tanto, grave que: 

- α representa o tamanho do desvio feito pelo carbono quiral 2; 

- β representa o tamanho do desvio feito pelo carbono quiral 3; 

- o sinal positivo (+) representa o desvio para a direita; 

- o sinal negativo (–) representa o desvio para a esquerda; 

- o desvio +α anula o –α; 

- o desvio +β anula o –β; 

- IOA = isômero opticamente ativo; 

- IOI = isômero opticamente inativo; 

- quando os desvios se anulam, o isômero é opticamente inativo. 

 

Estrutura Carbono 2 Carbono 3 Tipo de isômero 

1 dextrógiro (desvio +α) dextrógiro (desvio +β) IOA (desvio +α +β) 

2 levógiro (desvio –α) levógiro (desvio –β) IOA (desvio –α –β) 

3 dextrógiro (desvio +α) levógiro (desvio –β) IOA (desvio +α –β) 

4 levógiro (desvio –α) dextrógiro (desvio +β) IOA (desvio –α +β) 

 

Agora vamos ver como ocorrerão os desvios da luz nas misturas equimolares dos pares enantiômeros, as 

misturas racêmicas.  

 

Mistura Carbonos 2 Carbonos 3 Tipo de isômero 

1/2 dextrógiro (desvio +α) e 

levógiro (desvio –α) 

dextrógiro (desvio +β) e 

levógiro (desvio –β) 

IOI (desvio +α –α +β –β) 

desvio nulo 

3/4 dextrógiro (desvio +α) e 

levógiro (desvio –α) 

levógiro (desvio –β) e 

dextrógiro (desvio +β) 

IOI (desvio +α –α +β –β) 

desvio nulo 

 

Assim, concluímos que uma molécula com 2 CARBONOS QUIRAIS possui 4 IOA e 2 IOI. 

 

• Generalização: chamando de n o número de carbonos quirais em uma molécula, 
- o número de IOA que ela possui é 2n; 

- o número de IOI que ela possui é 2n–1 ou 2n/2. 
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2 carbonos quirais iguais ou isomeria meso 

Neste caso,  

• A molécula possui um PLANO DE SIMETRIA (PS) interno, embora possua carbonos assimétricos; 

• os 2 carbonos quirais possuem os MESMOS LIGANTES; 

• CADA CARBONO assimétrico desvia o plano da luz polarizada em 2 SENTIDOS POSSÍVEIS (esquerda 

ou direita), ou seja, cada carbono pode ter conformação espacial dextrógira ou levógira; 

• UM CARBONO desvia a luz com um ÂNGULO (α) e o OUTRO CARBONO desvia com o mesmo ÂNGULO 

(α), já que os carbonos são iguais. Logo, o desvio total do plano da luz, ao passar pela substância, 

será a soma do desvio provocado por cada carbono quiral. 

 

 

 

Observe o 2,3-butanodiol: 

 

 

 

 Ligantes do carbono 1:               
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Ligantes do carbono 2: 

As conformações espaciais possíveis para esta estrutura são:

 

 

• O par 1/2 é um par de ENANTIÔMEROS, uma vez que representa uma estrutura e sua imagem no 

espelho; 

• Já os pares 1/3 e 2/3, como não são uma imagem do outro, são chamados DIASTEREOISÔMEROS. 

 

Vamos ver como ocorrerão os desvios da luz em cada estrutura (1, 2 e 3). Para tanto, grave que: 

- α representa o tamanho do desvio feito tanto pelo carbono quiral 2 como pelo carbono 3; 

- o sinal positivo (+) representa o desvio para a direita; 

- o sinal negativo (–) representa o desvio para a esquerda; 

- o desvio +α anula o –α; 

- quando os desvios se anulam, o isômero é opticamente inativo. 

 

Estrutura Carbono 2 Carbono 3 Tipo de isômero 

1 dextrógiro (desvio +α) dextrógiro (desvio +α) IOA (desvio +α +α) 

2 levógiro (desvio –α) levógiro (desvio –α) IOA (desvio –α –α) 

3 dextrógiro (desvio +α) levógiro (desvio –α) MESO (desvio +α –α) 

desvio nulo 

 

Agora vamos ver como ocorrerão os desvios da luz nas misturas equimolares do par de enantiômeros, as 

misturas racêmicas.  

 

Mistura Carbonos 2 Carbonos 3 Tipo de isômero 

1/2 dextrógiro (desvio +α) e 

levógiro (desvio –α) 

dextrógiro (desvio +α) e 

levógiro (desvio –α) 

IOI (desvio +α –α +α –α) 

desvio nulo 

 

Como o isômero meso também é opticamente inativo, concluímos que uma molécula com 2 CARBONOS 

QUIRAIS possui 4 IOA e 2 IOI, um dos quais é o MESO. 
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Cuidado! 

Cadeia fechada 

Quando a estrutura tiver cadeia fechada, da qual um carbono tenha 2 ligantes diferentes, ela pode ter atividade 

óptica, caso a sequência do sentido horário da cadeia ligada a tal carbono seja diferente da sequência do 

sentido anti-horário.  

Exemplo: 

 

 

 

• O carbono possui LIGANTES DIFERENTES entre si; 

• Sequência no sentido horário: (C=O)CH2CH2; 

• Sequência no sentido anti-horário: CH2CH2(C=O); 

• Como as 2 SEQUÊNCIAS são DIFERENTES, há isomeria óptica; 

• O número de IOA também será 2n; 

• O número de IOI também será 2n–1 ou 2n/2. 
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Exercícios 

 

1. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, ocorre uma reação química na qual o íon succinato é consumido. 

Observe a fórmula estrutural desse íon: 

 

 

 

Na reação de consumo, o succinato perde dois átomos de hidrogênio, formando o íon fumarato. 

Sabendo que o íon fumarato é um isômero geométrico trans, sua fórmula estrutural corresponde a:  

 

 

a)     

 

c)  

 

 

e)   

 

b)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)     
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2. As gorduras de origem animal são constituídas principalmente por gorduras saturadas, colesterol e 

gorduras trans. Nos últimos anos, o termo “gordura trans” ganhou uma posição de destaque no dia a 

dia em função da divulgação de possíveis malefícios à saúde decorrentes de seu consumo. Esse tipo 

de gordura, que se encontra em alimentos como leite integral, queijos gordos, carne de boi e manteiga, 

pode aumentar os níveis do colesterol prejudicial ao organismo humano.  

Nesse tipo de gordura, a fórmula do composto ao qual a denominação trans faz referência é  

 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)  
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3. Analise as informações a seguir.  
Em 2001, algumas indústrias brasileiras começaram a abolir voluntariamente o uso dos plastificantes 

ftalatos em brinquedos e mordedores, entre muitos outros itens fabricados em PVC flexível destinados 

à primeira infância, pois os ftalatos causam uma série de problemas à saúde, incluindo danos ao fígado, 

aos rins e aos pulmões, bem como anormalidades no sistema reprodutivo e no desenvolvimento sexual, 

sendo classificados como prováveis carcinogênicos humanos. A fórmula a seguir representa a 

estrutura do dibutilftalato, principal substância identificada nas amostras estudadas, que pode causar 

esses efeitos irreversíveis muito graves quando inalado, ingerido ou posto em contato com a pele. 

 

 

 

 

Em relação ao dibutilftalato, é correto afirmar que é um composto orgânico   

a) da função dos éteres.     

b) de cadeia alifática.     

c) de fórmula molecular 16 22 4C H O .     

d) de elevada solubilidade em água.     

e) de isomeria cis-trans.  
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4. As gorduras trans devem ser substituídas em nossa alimentação. São consideradas ácidos graxos 

artificiais mortais e geralmente são provenientes de alguns produtos, tais como: óleos parcialmente 

hidrogenados, biscoitos, bolos confeitados e salgados. Essas gorduras são maléficas porque são 

responsáveis pelo aumento do colesterol “ruim” LDL, e também reduzem o “bom” colesterol HDL, 

causando mortes por doenças cardíacas.  

 

 

 

Com respeito a essas informações, assinale a afirmação verdadeira.   

a) As gorduras trans são um tipo especial de gordura que contém ácidos graxos saturados na 
configuração trans.     

b) Na hidrogenação parcial, tem-se a redução do teor de insaturações das ligações carbono-
carbono.     

c) Colesterol é um fenol policíclico de cadeia longa.     

d) Ácido graxo é um ácido carboxílico (COH) de cadeia alifática.     

e) O colesterol apresente um grupamento funcional amina. 
 

 

5. Na representação abaixo, encontram-se as estruturas de duas substâncias com as mesmas fórmulas 
moleculares. 

 

 

Essas substâncias guardam uma relação de isomeria:  

a) de cadeia.    

b) de posição.    

c) de função.    

d) geométrica.    

e) compensação 
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6. A isomeria é um fenômeno que ocorre em diversos compostos orgânicos. Assim, assinale a alternativa, 

que possui uma molécula orgânica capaz de apresentar simultaneamente isomeria geométrica e 

óptica.  

 

a)     
 

c)     

 

e)     

 

b)    

 
 

d)     

 

 

 
7. O óxido de propileno mostrado abaixo é amplamente utilizado na fabricação de polietileno. 

Recentemente, esta molécula foi detectada na nuvem interestelar gasosa, localizada a 32,8 10  anos-

luz do nosso planeta, próximo ao centro da Via Láctea. 

 

 

Analise a estrutura do óxido de propileno e assinale a alternativa que melhor representa os tipos de 

isomeria que ela pode apresentar.  

a) Isomeria geométrica e óptica.    

b) Isomeria de função e geométrica.    

c) Isomeria óptica e de função.    

d) Isomeria de cadeia e de posição.    

e) Isomeria de posição e tautomeria.    

   

  



 
 

 

Química 
 

8. Mais do que classificar os compostos e agrupá-los como funções em virtude de suas semelhanças 

químicas, a Química Orgânica consegue estabelecer a existência de inúmeros compostos. Um exemplo 

dessa magnitude é a isomeria, que indica que compostos diferentes podem apresentar a mesma 

fórmula molecular. A substância a seguir apresenta vários tipos de isomeria, algumas delas 

perceptíveis em sua fórmula estrutural e outras a partir do rearranjo de seus átomos, que poderiam 

formar outros isômeros planos. 

 

 

A partir da estrutura apresentada, as funções orgânicas que podem ser observadas e o número de 

isômeros opticamente ativos para o referido composto são, respectivamente:  

a) ácido carboxílico, amina e dois.    

b) álcool, cetona, amina e oito.    

c) ácido carboxílico, amida e quatro.    

d) ácido carboxílico, amina e quatro.    

e) álcool, cetona, amida e dois.    
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9. A cortisona é um hormônio que atua no combate a inflamações. Em situações extremas, a produção 

desse hormônio não é suficiente para frear a inflamação e medicações preparadas à base de cortisona 

são necessárias.  

A estrutura da cortisona é apresentada a seguir. 

 

 

Ao analisar a estrutura desse hormônio, observamos que a substância  

a) apresenta as funções orgânicas fenol e cetona e pode se apresentar até como 6 isômeros 

opticamente ativos.    

b) apresenta as funções orgânicas álcool e cetona e pode se apresentar até como 64 isômeros 

opticamente ativos.    

c) apresenta as funções orgânicas álcool e éster e pode se apresentar até como 6 isômeros 

opticamente ativos.    

d) apresenta as funções orgânicas álcool e cetona e pode se apresentar até como 32 isômeros 

opticamente ativos.    

e) apresenta as funções orgânicas álcool e éster e pode se apresentar até como 32 isômeros 

opticamente ativos.    

   

10. O fenômeno da isomeria óptica ocorre em moléculas assimétricas, que possuem no mínimo um átomo 

de carbono quiral. Os enantiômeros possuem as mesmas propriedades físico-químicas, exceto a 

capacidade de desviar o plano de uma luz polarizada; por isso, esses isômeros são denominados 

isômeros ópticos. De acordo com essas informações, o composto orgânico abaixo que apresenta 

isomeria óptica está representado em  

 

a)     
 

c)     

 

 

e)     

b)     

 

d)     
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Gabarito 

 

1. D 

Teremos: 

   
 

2.  C 

A presença de uma dupla ligação num átomo de carbono faz com que ele fique com duas valências 

livres, formando um ângulo de 120° (o carbono sofre uma hibridização do tipo sp2). 

 

A ligação pi ( ),π  que é responsável pela dupla ligação, impede a rotação dos átomos de carbono em 

volta de um eixo de referência. 

 

Quando os ligantes de maior massa estiverem em semi-espaços opostos, teremos o isômero 

geométrico na forma TRANS (que significa do lado de lá, ou seja, opostos). 

 

A fórmula do composto ao qual a denominação trans faz referência é: 
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3. C 

a) Incorreta. A função orgânica presente é o éster: 

 

 

 

b) Incorreta. O composto apresenta cadeia aromática. 

c) Correta. O dibutilftalato apresenta 16C, 22H e 4O. 

 

 

 

d) Incorreta. Os ésteres de baixa massa molecular são pouco solúveis em água e os demais são 

insolúveis. 

e) Incorreta. O composto não apresenta isomeria geométrica, pois esse tipo de isomeria ocorre em 

compostos insaturados de cadeia aberta ou cíclica que apresente ligantes diferentes unidos ao 

carbono da dupla.   
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4. B 

a) Incorreta. As gorduras trans contém ácidos graxos insaturados na sua configuração. 

 

 

 

b) Correta. O produto da hidrogenação será: 

 

 

 

Observe que ocorreu a entrada de 1mol de 2H  e a quebra da ligação pi. 

 

c) Incorreta. O colesterol é um álcool policíclico. 

 

d) Incorreta. Ácido graxo é um ácido carboxílico, pois contém a carboxila ( COOH)−  de cadeia longa.   

 

e) Incorreta. O colesterol não apresenta um grupo amina (-NH2). 

 

 

5. D 

A isomeria geométrica ocorre modificação no arranjo espacial dos grupos ligados aos átomo de 

nitrogênio (cis = mesmo lado e trans = lados opostos).  

  



 
 

 

Química 
 

6. C 

Dois exemplos: 

   
 

7. C 

Apresenta isomeria óptica, pois apresenta um carbono quiral: 

 

E isomeria de função formando a função cetona, ambos com a fórmula molecular: 3 6C H O.  

    
 

8.  A 

 

 

A presença de 2 carbonos quirais iguais faz com que eles atuem como se fosse apenas um, assim a 

molécula apresenta apenas dois isômeros opticamente ativos.   
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9.  B 

A substância apresenta as funções orgânicas álcool e cetona e pode se apresentar até como 64  

isômeros opticamente ativos: 

 

 

Seis carbonos assimétricos (*): 

 
n 62 2 64 isômeros opticamente ativos.= =    

 

10. C 

O composto orgânico que apresenta isomeria óptica possui carbono quiral ou assimétrico (átomo de 

carbono ligado a quatro ligantes diferentes entre si): 
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Isomeria plana: função, posição, cadeia, metameria e tautomeria 

 

Resumo 

 

Isomeria 

É o fenômeno quando dois ou mais compostos apresentam a mesma fórmula molecular porem com 

estruturas diferentes 

De um modo amplo, a isomeria pode ser dividida em:  

• Isomeria plana: Que depende da localização dos átomos na molécula e que pode ser explicada por 

fórmulas estruturais planas  

• Isomeria espacial ou estereoisomeria (do grego stéreos, espacial): Que depende da orientação dos 

átomos no espaço e só pode ser explicada por fórmulas estruturais espaciais. 

 

Isomeria plana 

Isomeria de cadeia  

Definição: É aquela em que os isômeros têm cadeias, diferentes (aberta/fechada; ramificada/normal...). 

Ex1:  C4H10 

 

Ex2:  C5H10   

 

 

Isomeria de posição 

Definição: Ocorre quando os isômeros diferem pela posição de ramificações ou de insaturações (duplas, 

triplas...). 

Ex1:  C3H8O 

 

Ex2:  C4H8   
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Ex3:  C4H6Cl2  

 

                       

 

Isomeria de compensação (metameria) 

Definição: Ocorre quando os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia carbônica. 

Obs: Não confundir com isomeria de posição! 

Ex1:  C4H10O   

 

             

Ex2:  C4H11N    

 

Ex3:  C3H6O2  

 

 

Isomeria de função (funcional)  

Definição: Ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. 

Os casos mais comuns de isomeria de função ocorrem entre:  

• Álcoois e éteres  

C3H6O   

 

• Álcoois aromáticos, éteres aromáticos e fenóis  

C7H8O   
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• Aldeídos e cetonas 

C3H6O  

 

 

• Ácidos carboxílicos e ésteres. 

C3H6O2  

 

• Aminoácidos e nitrocompostos. 

        C4H9O2N    

 

 

Tautomeria 

Definição: É o caso particular de isomeria funcional em que os dois isômeros ficam em equilíbrio químico 

dinâmico. 

Os casos mais comuns de tautomeria ocorrem entre:  

• Aldeído e enol (chamamos também de equilíbrio aldo-enólico) 

C2H4O  
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• Cetona e enol (chamamos também de equilíbrio ceto-enólico) 

C2H4O    

 

 

Obs.: Existe uma tautomeria pouco convencional que é tautomeria de Iminas-Aminas. Iminas são compostos 

com ligação Pi carbono-nitrogênio, e com fórmula genérica RR'C=NR'', onde R'' pode ser um H ou grupo 

orgânico. Veja o exemplo: 

 

Cetona e enol (equilíbrio ceto-enólico) 

 

 

 

• C3H6O        
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Exercícios 

 

1. Examine as estruturas do ortocresol e do álcool benzílico. 

 

O ortocresol e o álcool benzílico  

a) apresentam a mesma função orgânica    
b) são isômeros    
c) são compostos alifáticos    
d) apresentam heteroátomo    

e) apresentam duas ramificações     
 

 
2. Isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas 

apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos difere em cada caso. 

Observe as estruturas apresentadas a seguir, com a mesma fórmula molecular 4 10C H O :  

 

 

Assinale a opção em que as estruturas estão corretamente associadas ao tipo de isomeria.  

a) Isomeria de função – II e III    
b) Isomeria de cadeia – III e IV    

c) Isomeria de compensação – I e V    
d) Isomeria de posição – II e IV    

e) Isomeria de compensação – I e III 
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3. Os nitritos são usados como conservantes químicos em alimentos enlatados e em presuntos, 

salsichas, salames, linguiças e frios em geral. Servem para manter a cor desses alimentos e proteger 

contra a contaminação bacteriana. Seu uso é discutido, pois essas substâncias, no organismo, podem 

converter-se em perigosos agentes cancerígenos, as nitrosaminas. Abaixo temos a representação de 

duas nitrosaminas: 

 

Essas nitrosaminas são isômeras de: 

a) cadeia 

b) função    

c) posição    

d) tautomeria    

e) metameria 

 

 

4. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização de citrato em 

isocitrato, de acordo com a seguinte equação química: 

 

A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de:  

a) cadeia    

b) função    

c) posição    

d) compensação 

e) tautomeria 
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5. As cetonas, amplamente usadas na indústria alimentícia para a extração de óleos e gorduras de 

sementes de plantas, e os aldeídos, utilizados como produtos intermediários na obtenção de resinas 

sintéticas, solventes, corantes, perfumes e curtimento de peles, podem ser isômeros.  

Assinale a opção que apresenta a estrutura do isômero do hexanal.  

a)  
c)  

e)  

b)  d)  

 

 

 

 

   

6. Cientistas brasileiros definem como transgênico um "organismo cujo genoma foi alterado pela 

introdução de DNA exógeno, que pode ser derivado de outros indivíduos da mesma espécie, de uma 

espécie completamente diferente ou até mesmo de uma construção gênica sintética". A tecnologia de 

produção de alimentos transgênicos começou com o desenvolvimento de técnicas de engenharia 

genética que visavam a um melhoramento genético que pudesse promover a resistência de vegetais 

a doenças e insetos, sua adaptação aos estresses ambientais e melhoria da qualidade nutricional. 

Porém, a busca por maior produtividade e maior variabilidade levou ao desenvolvimento da clonagem 

de genes. Essa técnica tornou possível isolar um gene de um organismo e introduzi-lo em outro como, 

por exemplo, uma planta que, ao expressar esse gene, manifestará a característica que ele determina. 

Uma das bases constituintes do DNA é a citosina. 

 

No processo químico mostrado acima, a substância A é um: 

a) metâmero da citosina 
b) isômero de posição da citosina    
c) isômero de cadeia da citosina 
d) isômero de compensação da citosina 

e) tautômero da citosina   
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7. O ácido butanoico é formado a partir da ação de micro-organismos sobre moléculas de determinadas 

gorduras, como as encontradas na manteiga. Seu odor característico é percebido na manteiga 

rançosa e em alguns tipos de queijo. São isômeros do ácido butanoico as substâncias: 

a) butanal, butanona e ácido 2-metilbutanoico.    

b) acetato de metila, etóxi etano e butan-2-ol.    

c) butan-1-ol, acetato de etila e etóxi etano.    

d) ácido metilpropanoico, butanona e ácido pentanoico.    

e) acetato de etila, ácido metilpropanoico e propanoato de metila.    
 

 
8. As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais, responsáveis pelo aroma de 

certas ervas e flores, são: 

 

Dentre esses compostos, são isômeros:  

a) anetol e linalol.    
b) eugenol e linalol.    
c) citronelal e eugenol.    
d) linalol e citronelal.    
e) eugenol e anetol.    

 

 
9. Os compostos p-nitrotolueno e ácido p-amino benzoico (também conhecido como PABA) possuem a 

mesma fórmula molecular, C7H7NO2, porém apresentam fórmulas estruturais muito diferentes: 

 

Suas propriedades também diferem bastante. Enquanto o p-nitrotolueno é um composto explosivo, o 

PABA é o ingrediente ativo de muitos protetores solares. Compostos como o PABA absorvem luz 

ultravioleta exatamente nos comprimentos de onda mais nocivos às células da pele. Esses compostos 

apresentam isomeria de:  

a) metameria.    
b) posição.    
c) função.    
d) tautomeria.    
e) cadeia.    
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10. O ácido butanoico é um composto orgânico que apresenta vários isômeros, entre eles substâncias de 

funções orgânicas diferentes. Considerando ésteres e ácidos carboxílicos, o número de isômeros que 

esse ácido possui, é  

a) 3.     

b) 4.     

c) 5.     

d) 7.     

e) 8.     
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

As funções orgânicas são diferentes, ou seja, são isômeros de função.   

 

2. C 

Isomeria de compensação ou metameria (I e V): 

3 2 2 3

Etil Etil

H C CH O CH CH− − − −  e 3 2 2 3

Metil Pr opil

H C O CH CH CH− − − −  

 

3. A 

São isômeros de cadeia compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém, se diferenciam 

pelo tipo de cadeia. Nesse caso, tem-se uma cadeia normal e uma ramificada.   

 
4. C 

A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de posição, pois a posição do 

grupo OH é diferente nos dois ânions. 
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5. D 

O isômero do hexanal é a hexanona-2 presente na alternativa [D]. 

   

 

6. E 

No processo químico mostrado acima, a substância A é um tautômero da citosina, ou seja, a ligação pi 

( )π  presente no oxigênio muda de posição. 

   

 

7. E 

A fórmula molecular do ácido butanoico é 4 8 2C H O .  

 

Os isômeros do ácido butanoico possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, 4 8 2C H O  e são eles: 

acetato de etila, ácido metilpropanoico e propanoato de metila. 
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8. D 

Teremos as seguintes fórmulas estruturais e suas respectivas fórmulas moleculares: 

 

O linalol e citronelal são isômeros, pois possuem a mesma fórmula molecular (
10 18C H O ).   

 

9. C 

Esses compostos apresentam isomeria de função ou funcional, pois apresentam a mesma fórmula 

molecular, porém as funções orgânicas são diferentes, o primeiro é um nitrocomposto e o segundo é 

um aminoácido.   

 

10. C 

Cinco isômeros: 
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Eixo temático: pensadores contemporâneos 

 

Resumo 

 

Para mais uma aula de eixo temático, trabalharemos, aqui, pensadores contemporâneos e suas mais famosas 

teorias, a fim de passearmos por conceitos mais recentes, ligados a algumas temáticas atuais que envolvem 

nossa vivência de cultura e sociedade. O objetivo é dar a você a possibilidade de falar sobre qualquer tema 

com sustentações mais recentes e, é claro, famosas, a fim de convencer - e impressionar - o leitor. Vamos 

juntos? 

 

Contextualização: alguns pensadores contemporâneos: obras e teorias 

• Noam Chomksy: Criador de muitas teorias da linguística, seus estudos fundamentam-se na ideia de 

que todos os seres humanos nascem com um conjunto de conhecimentos do “idioma universal”, 

constituindo a estes a estrutura profunda da língua.  

• Zygmunt Bauman: O sociólogo polonês é famoso por suas perspectivas de sociedade 

contemporânea pós-era moderna, tendo uma visão efêmera das relações humanas. Possui obras 

como: Modernidade líquida, tempos líquidos e modernidade e holocausto.  

• Michel Foucault:  Filósofo francês muito famoso por sua dedicação à visão reflexiva entre o poder e 

o conhecimento. Envolveu-se com políticas antirracistas e pela reforma do sistema prisional.  

• Leandro Karnal: O professor de história da América da Unicamp é um dos pensadores brasileiros 

mais famosos por abordar questões do cenário atual como política, sistema carcerário e questões 

humanas.  

• Roberto daMatta: O antropólogo brasileiro, colunista de jornal e produtor de tv, tem relevância na 

atualidade por sua visão crítica sobre a situação do Brasil e suas questões históricas que refletem 

nas ações políticas da contemporaneidade.  

• Darcy Ribeiro: graduado em ciências sociais, Darcy Ribeiro foi importante para a representação 

cultural do Brasil como um todo, escreveu diversas obras de etnografia e defendia a causa dos 

indígenas. Sua principal obra é “O Povo brasileiro”, que retrata a nação da identidade do homem do 

Brasil e suas interferências culturais.  

• Marilena Chauí: A filósofa e professora da Universidade de São Paulo, Marilena Chauí, aborda a 

questão da liberdade, necessidade e paixão, sobretudo no contexto brasileiro.  
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Exercícios 

 

Parte I: A construção do indivíduo e como ele é 

 

1. Segundo o filósofo Noam Chomsky, devemos aplicar a nós mesmos os padrões que aplicamos aos 

outros, por meio de um princípio da universalidade. Comente esse conceito, relacionando-o às 

manifestações contra a corrupção, recentes no Brasil e no mundo. 

 

2. "Agora, o futuro é que está marcado no lado do débito, denunciado inicialmente por sua não-

confiabilidade e por ser incontrolável, com mais vícios que virtudes; enquanto a volta ao passado, com 

mais virtudes que vícios, é marcada na coluna do crédito – como um lugar ainda de livre escolha e do 

investimento ainda não-desacreditado de esperança.” 

 

O trecho faz parte da introdução do livro póstumo de Zygmunt Bauman, “Retrotopia", ainda não lançado 

no Brasil, revelada em parte em entrevista à publicação online britânica Spiked - e traduzido para o 

português por Inês Castilho, para o blog Outras Palavras. A fala faz referência ao conceito de 

“retrotopia”, que dá nome à obra, e que consiste em uma idealização infantil do passado. Desenvolva 

melhor essa definição e apresente exemplos do cenário de crise atual - que caracteriza, de certa 

maneira, a sociedade líquida desenhada pelo filósofo - que fundamentem essa descrença no futuro. 

 

Parte II: O que faz o brasil, Brasil? 

 

3. No início de seu livro “O que faz o brasil, Brasil?”, o antropólogo Roberto DaMatta explica o porquê de, 

em toda uma obra, sustentar a distinção entre dois “brasis”: um com o “b" maiúsculo e outro com o “b" 

minúsculo. Para você, quais problemas fazem o brasil ser minúsculo e soluções que possam, de fato, 

torná-lo Brasil, maiúsculo, relacionando a questão, inclusive, ao "jeitinho brasileiro"? 

 

4. Ainda no contexto de uma cultura problemática, defina o "complexo de vira-latas”, conceito criado pelo 

dramaturgo e escritor brasileiro Nelson Rodrigues, em crônica homônima para o livro “À sombra das 

chuteiras imortais”, de 1993. 

 

5. Muito otimista com relação à construção da identidade brasileira, o antropólogo Darcy Ribeiro afirmou, 

em seus estudos, que, no Brasil, criou-se o que podemos chamar de uma Civilização Tropical Brasileira. 

Explique esse conceito, com base nas teorias do pensador. 
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6. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 

A cordialidade brasileira e suas consequências em questão no século XXI, apresentando proposta de 

intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 

coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

Texto 1 

Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade 

— daremos ao mundo o “homem cordial”. A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes 

tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter 

brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões 

de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes 

possam significar “boas maneiras” , civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de um fundo 

emotivo extremamente rico e transbordante. 

HOLANDA, Sérgio Buarque. “Raízes do Brasil”. 26. ed. São Paulo:Companhia das Letras, 1995. 

 

Texto 2 

Poucos conceitos se prestam a tamanha confusão quanto o de “homem cordial”, central no livro Raízes 

do Brasil, do historiador Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982). Logo após a publicação da obra em 

1936, o escritor Cassiano Ricardo implicou com a expressão. Para ele, a ideia de cordialidade, como 

característica marcante do brasileiro, estaria mal aplicada, pois o termo adquirira, pela dinâmica da 

linguagem, o sentido de polidez – justamente o contrário do que queria dizer o autor. 

A polêmica sobre a semântica teria ficado perdida no passado não fosse o fato de que, até hoje, muitas 

pessoas, ao citar inadvertidamente a obra, emprestam à noção de Buarque de Holanda uma conotação 

positiva que, desde a origem, lhe é estranha. Em resposta a Cassiano, o autor explicou ter usado a 

palavra em seu verdadeiro sentido, inclusive etimológico, que remete a coração. Opunha, assim, 

emoção a razão. 

Apesar do zelo do autor, no entanto, o equívoco persistiu. Afinal, o que haveria de errado na cordialidade 

brasileira, nesse sentido de afetuosidade típica de um povo? Não haveria nada condenável se a 

afabilidade se desse em ambiente privado, em relações entre familiares e amigos. A expressão “homem 

cordial”, a propósito, fora cunhada anos antes, por Rui Ribeiro Couto, que julgou ser esse tributo uma 

contribuição latina à humanidade. 

O problema surge quando a cordialidade se manifesta na esfera pública. Isso porque o tipo cordial – 

uma herança portuguesa reforçada por traços das culturas negra e indígena – é individualista, avesso 

à hierarquia, arredio à disciplina, desobediente a regras sociais e afeito ao paternalismo e ao compadrio, 

ou seja, não se trata de um perfil adequado para a vida civilizada numa sociedade democrática. 

Disponível em: http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/o_jeitinho_do_homem_cordial.html 
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Texto 3 

Um dos estereótipos mais arraigados em relação à cultura brasileira é a de que somos um povo alegre, 

hospitaleiro e festeiro. Ora, de cada 100 assassinatos ocorridos no mundo, 13 verificam-se no Brasil. O 

pensamento machista domina a sociedade de alto a baixo —uma em cada três pessoas (homens e 

mulheres) acredita que o estupro ocorre por causa do comportamento feminino. A violência no trânsito 

é responsável pela terceira maior causa de óbitos no Brasil, logo após as doenças cardíacas e o câncer. 

Talvez tenhamos que repensar o caráter do brasileiro. Afirmar que os brasileiros somos naturalmente 

alegres é desconhecer a insatisfação latente que vigora nos trens, ônibus e vagões de metrô lotados. 

Falar que os brasileiros somos tolerantes é desconhecer nosso machismo, nossa homofobia, nosso 

racismo. Dizer que os brasileiros somos solidários é desconhecer nossa imensa covardia para assumir 

causas coletivas. A frustração, como já alertou uma canção do Racionais MC, é uma máquina de fazer 

vilão. No fundo, estamos empurrando a sociedade para o beco sem saída do autismo social. 

Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/03/opinion/1433333585_575670.html. 
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Gabarito 

 

1. Chomksy com seu princípio de universidade, baseia-se em aplicar a nos mesmos aquilo que sugerimos, 

em outras palavras, é a noção de ação e reação que devemos construir com a ação que nós mesmos 

produzimos. Dessa forma, as manifestações contra corrupção só podem ser efetivas se há, de fato, uma 

conscientização pessoal sobre atos corruptos do dia-a-dia.  

 

2.  Retropia tem, por entendimento, um neologismo que se baseia na visão utópica de um passado em 

relação ao presente. Quanto aos movimentos do cenário brasileiro e à crise atual, a retropia se instala a 

partir do momento em que há uma comoção nacional para a volta de costumes e situações que não se 

lembram por completo, como exemplo a ditadura militar. Esse pensamento ocorre em tempos de 

instabilidade social, por conta de uma visão desesperadora de melhoria.  

 

3. A corrupção cotidiana e a má escolha de representantes políticos que não desenvolvem projetos sociais 

em prol do crescimento do Brasil fazem com que o país continue minúsculo em suas atitudes nacionais 

e internacionais. As renovações de uma sociedade com mais conhecimento, através de boa educação 

de base, para a escolha de representantes dedicados à melhoria do território nacional, farão a 

transformação da sociedade como um todo.  

 

4. Segundo Nelson Rodrigues, “Por "complexo de vira-lata" entendo eu a inferioridade em que o brasileiro 

se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe 

na própria imagem. Eis a verdade: não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima.” 

 

5. A chamada “civilização tropical brasileira”, legado da colonização lusitana, trata-se de uma nação repleta 

por intensa miscigenação de etnias, entretanto sem uma relativa “democracia racial”. Em outras palavras, 

desde a colonização, a etnia dominante, ou seja, a lusitana/estrangeira, era a dominadora perante às 

outras que surgiram e já existentes.  
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6.  

Em sua obra “A casa e a rua”, Roberto DaMatta revisita a ideia do homem cordial ao mostrar que, na 

teoria, o ambiente privado é o lugar do uso da emoção acima da razão, enquanto, no meio público, a 

moral, as leis coletivas regem o indivíduo. Parece, porém, que, nos dias de hoje, a prática tem sido 

diferente: na sociedade do “jeitinho” brasileiro, o que tem espaço são as pequenas corrupções, a 

malandragem, reduzindo os limites entre o espaço coletivo e o privativo e formando um sujeito que só 

age com o coração. 

Antes de tudo, é importante analisar, ao longo da história, a construção do brasileiro que deixa de 

lado a razão em qualquer situação. Analisando a obra de Gilberto Freyre, por exemplo, desde os tempos 

de escravidão a relação dos senhores com as escravas que trabalhavam na casa-grande parecia 

justificar todo o processo de escravização. Todo e qualquer auxílio dentro do ambiente familiar 

aproximava as negras e, consequentemente, mantinha fortes os laços, apesar da condição 

segregacionista. 

Nos dias de hoje, a cordialidade continua presente. Isso porque, em um contexto de frequentes 

casos de corrupção em partes importantes do governo, os pequenos “jeitinhos”, que parecem ter sido 

esquecidos, são parte da cultura brasileira e têm muita relação com a emoção. Tentativas de suborno e 

contratações ilegais de familiares em cargos públicos são exemplos comuns de ações em diversas áreas 

do país, o que confirma a existência de uma sociedade que, em detrimento da razão, coloca as relações 

pessoais em primeiro lugar e burla regras nas decisões diárias. 

Torna-se evidente, portanto, a predominância do indivíduo cordial, que prioriza o coração e deixa de 

lado as regras morais do coletivo. Buscando resolver isso, é importante que o poder público, em um 

trabalho de fiscalização, identifique os casos de pequenas corrupções, classifique-os como crime e 

julgue cada um. No mesmo contexto, a mídia pode denunciar e debater essas ações em ficções 

engajadas e divulgar as medidas por parte do governo. A escola, formadora de opinião, pode trabalhar 

esse comportamento na raiz, mostrando a necessidade de, no ambiente coletivo – ou na rua de Roberto 

DaMatta -, a moral imperar nas atitudes do indivíduo, de forma que, em pouco tempo, a separação entre 

o público e o privado saia da teoria e, pelo menos no Brasil, se torne prática no meio social. 
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Ideologia 
 

Resumo 

 

Definição geral de ideologia 

O conceito geral de ideologia diz respeito a um conjunto de ideias, crenças e opiniões que um sujeito 

ou um grupo social possuem e que expressa o seu ponto de vista em relação a um determinado 

assunto.  Assim podemos diferenciar, por exemplo, tomando a política e a economia como exemplo de temas 

sujeitos à discussão, “ideologia liberal” de “ideologia socialista”.  Nesse exemplo temos pontos de vista ou 

ideias diferentes no que diz respeito à política e a economia: O conjunto de ideias ou crenças que norteia 

uma política/economia liberal é bastante diferente do conjunto de ideias ou crenças que fundamenta uma 

política/economia socialista. Outro exemplo, ainda no campo da política, é o que comumente chamamos de 

“ideologia de esquerda” ou “ideologia de direita”, em que cada uma dessas duas expressões designa um 

conjunto diferente de ideias, crenças, valores, opiniões. 

O conceito geral de ideologia pode designar, além disso, a teoria ou conjunto de teorias que 

fundamentam a prática de uma determinada instituição, como, por exemplo, uma escola.  Quando nos 

perguntamos, por exemplo, “Qual a ideologia dessa escola?”, o que queremos saber é justamente qual teoria 

pedagógica que justifica a prática de ensino daquela escola. Quando perguntamos, “Qual a ideologia da sua 

Igreja?”, o que queremos saber é: Quais são os pontos de vista que fundamentam a conduta dos seus 

fiéis.  Em suma: O conceito geral de ideologia significa um conjunto de crenças, valores, opiniões, teorias 

que uma pessoa, um grupo social ou uma instituição possui e que representa o seu ponto de vista sobre um 

determinado assunto.  Esse conceito, no entanto, foi apropriado por diversos pensadores como Durkheim, 

Weber, Marx, entre outros.  Em cada um deles, o conceito de ideologia possui diferentes 

significações.  Falaremos agora sobre o conceito de ideologia segundo o filósofo, sociólogo e economista 

Karl Marx. 
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Definição de ideologia para Marx 

Karl Marx (1818 - 1883), juntamente com Friedrich Engels (1820 - 1895), são os fundadores do que 

chamamos de socialismo científico e, também de maneira conjunta, elaboraram um dos conceitos mais 

conhecidos de ideologia, que agora iremos explicitar.  Em Marx o conceito de ideologia assume um sentido 

negativo, pois se refere ao conhecimento ilusório que mascara, por assim dizer, os conflitos sociais. Nesse 

sentido, a ideologia é entendida como “instrumento de dominação de uma classe sobre a outra”. 

Segundo Marx, existem duas classes sociais: A burguesia (que é dona dos meios de produção) e o 

proletariado (que precisa vender sua força de trabalho em troca de salário).  O proletário ou operário perde 

sua autonomia na medida em que não pode intervir no seu salário, no ritmo e no horário de trabalho e etc… 

Assim, ele é comandado por uma força que lhe é externa, tornando-se “alheio a si próprio”, ou seja, 

alienado.  Aqui poderíamos nos perguntar: “Mas o que faz com que os trabalhadores não se rebelem contra 

a situação de exploração?” É aqui justamente que será de extrema importância a ideologia para que seja 

possível manter a coesão social sem o recurso à violência.  Nesse sentido, ideologia, segundo Marx, é o 

conjunto de ideias ou representações através das quais um indivíduo é levado a pensar da forma que é 

conveniente à classe dominante, à classe de detém o poder.   

Assim, a ideologia distorce a realidade na medida em que esconde os conflitos existentes na 

sociedade, fazendo-a parecer una e harmônica, como se todas as pessoas compartilhassem das mesmas 

crenças e interesses.  O conceito marxista de ideologia possui cinco características principais, 

nomeadamente: A naturalização, a universalização, a abstração, a lacuna e a inversão.  vejamos cada um 

deles em separado. 

A naturalização se refere à aceitação de certas situações como se fossem naturais, ou seja, como se 

não fossem fruto de uma deliberação humana.  É justamente esse o caso quando certas pessoas dizem: 

“Sempre existiram ricos e pobres, portanto é assim que as coisas são, não podendo ser 

modificadas”.  Observe como se trata da naturalização de algo que, na realidade, é fruto de escolhas e ações 

humanas.  Já a universalização trata da imposição dos valores das classes dominantes para as classes 

dominadas. Assim, as crenças dos patrões, por exemplo, acabam sendo estendidas para seus empregados. 

Já no que se refere à abstração, podemos dizer que as ideias e valores das classes dominantes só acabam 

se tornando universais na medida em que há uma abstração, isto é, o esquecimento dos conflitos que são 

típicos da sociedade de classes em prol da fantasia de uma sociedade “una” e “harmônica”. A lacuna é aquele 

espaço vazio deixado pela ideologia, um certo ocultamento que, se for explicitado, pode acabar revelando as 

ilusões presentes na ideologia.  Quando, por exemplo, um trabalhador reconhece que o salário paga o seu 

trabalho, percebemos a lacuna quando entendemos o que é a “mais valia”. Por fim, a inversão é uma das 

marcas da ideologia, que apresenta uma realidade invertida. Trata-se da confusão criado pela ideologia entre 

causa e efeito. 
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Exercícios 

 

1. O ser humano é explicado por diversas abordagens sociológicas e filosóficas que propõem diferentes 

concepções de natureza humana, chegando mesmo a negá-la. 

Em relação a tais concepções, tem-se o seguinte: 

a) Marx compreendia a natureza humana a partir das necessidades humanas, especialmente o 

desenvolvimento de sua sociabilidade, e que, com o surgimento das classes sociais e da 

alienação, essa natureza seria negada.    

b) a sociologia recusa totalmente a ideia de natureza humana, pois essa natureza seria metafísica, 

já que o ser humano é um produto social e histórico e o indivíduo nasce como uma folha em 

branco, na qual a cultura escreve seu texto.    

c) Durkheim concebia a existência de uma dupla natureza humana, sendo que uma natureza 

humana seria caracterizada pela violência e a outra pela razão, cabendo à socialização o papel 

de superar ambas pela solidariedade.    

d) para Kant e Hegel, a natureza humana era uma criação ideológica do iluminismo, que deveria ser 

superada por uma filosofia racionalista que reconhecesse que o ser humano é um projeto gestado 

pela razão.    

e) Nietzsche considerava que a essência do ser humano é a racionalidade, e cuja existência é 

comprovada pelo fato de que somente os seres pensantes possuem certeza de sua existência a 

partir do próprio ato de pensar.     

   

2. O dinheiro alterou enormemente as relações sociais e, no desenvolvimento da história econômica da 

sociedade, atingiu o seu ápice com o modo de produção capitalista. 

Com base nos conhecimentos sobre os estudos de Karl Marx, assinale a alternativa que apresenta, 

corretamente, as explicações sobre a produção da riqueza na sociedade capitalista. 

a) A mercantilização das relações de produção e de reprodução, por intermédio do dinheiro, 

possibilita a desmistificação do fetichismo da mercadoria.    

b) Enquanto mediação da relação social, o dinheiro demonstra as particularidades das relações 

entre indivíduos, como as políticas e as familiares.    

c) O dinheiro tem a função de revelar o valor de uso das mercadorias, ao destacar a valorização 

diferenciada entre os diversos trabalhos.    

d) O dinheiro é um instrumento técnico que facilita as relações de troca e evidencia a exploração 

contida no trabalho assalariado.    

e) O dinheiro caracteriza-se por sua capacidade de expressar um valor genérico equivalente, 

intercambiável por qualquer outro valor.    
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3. A história da cultura brasileira é pontuada pelo “jeitinho brasileiro” e pela cordialidade, frutos da 

colonização portuguesa. Sérgio Buarque sugere que nossa cultura tem algumas singularidades, tais 

como: aversão à impessoalidade, forte simpatia e rejeição ao formalismo nas relações sociais. Tais 

singularidades se refletem no ordenamento da sociedade expresso no fragmento da música Minha 

história de João do Vale e Raimundo Evangelista, que trata da educação como base da estratificação 

social na sociedade burguesa. 

  

E quando era noitinha, a meninada ia brincar. 

Vige como eu tinha inveja de ver Zezinho contar: 

“o professor ralhou comigo, 

porque eu não quis estudar” (bis) 

Hoje todos são doutor, 

E eu continuo um João Ninguém 

Mas, quem nasce pra pataca 

nunca pode ser vintém. 

Ver meus amigos doutor basta pra mim sentir bem (bis)... 

 João do vale; Chico Evangelista. “Minha história”. In: álbum, João do Vale. Rio de Janeiro: Sony, 1981. 

  

Conforme a contribuição de Karl Marx sobre a análise da sociedade capitalista, os conceitos 

sociológicos expressos nessa música são  

a) superestrutura, anomia social, racionalidade, alienação.     

b) ação social, infraestrutura, solidariedade orgânica, coesão social.     

c) divisão do trabalho, mais valia, solidariedade mecânica, burocracia.     

d) sansão social, relações de produção, organicismo, forças produtivas.     

e) ideologia, classe social, desigualdade social, relações sociais de trabalho.     
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4. Um amigo da área de RH de uma multinacional disse que não sabia onde enfiar a cara quando chamou 

um homem muito, muito simples para informar que ele seria descontinuado. “O senhorzinho não 

entendia nem por um decreto que estava sendo demitido'', diz ele – que teve que apelar para o método 

antigo, quando foi claramente compreendido. 

Aliás, as empresas não falam mais em “empregados''. Agora são “colaboradores”. Há várias razões 

que explicam, muitas delas traçando um resgate da ação coletiva de sinergias voltadas à construção 

de um objetivo comum… Zzzzzz… Prefiro a explicação mais simples que surgiu de outro colega, do RH 

de uma grande empresa brasileira: “isso foi para botar no mesmo pacote o pessoal que é contratado 

como CLT e quem é terceirizado ou integrado mas, na prática, também é empregado nosso''. Enfim, 

todos colaboram com o lucro do patrão, portanto faz sentido. 
 SAKAMOTO, Leonardo. Palavras podem cair em desuso. Mas “idiota” continuará sempre na moda. Blog do Sakamoto. 11 

mar. 2014. Adaptado. Disponível em: <http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2014/...na-moda/> Acesso em 11 mar. 

2014. 

 A frase “Enfim, todos colaboram com o lucro do patrão, portanto faz sentido” revela uma adesão 

ideológica. Qual foi o sociólogo abaixo que desenvolveu a compreensão de mundo adotada pelo autor 

do texto acima? 

a) Max Weber.    

b) Anthony Giddens.    

c) Émile Durkheim.    

d) Karl Marx.    

e) Pierre Bourdieu.    

   

 

5. E se, em toda ideologia, os homens e suas relações aparecem invertidos como numa câmara escura, 

tal fenômeno decorre de seu processo histórico de vida, do mesmo modo porque a inversão dos 

objetos na retina decorre de seu processo de vida diretamente físico. 
MARX, Karl, A ideologia alemã. São Paulo: Hucitec, 1987. p. 37. 

Com essa famosa metáfora, Marx realiza a definição de ideologia como inversão da realidade, da qual 

decorre para ele   

a) a alienação da classe trabalhadora.     

b) a consciência de classe dos trabalhadores.     

c) a existência de condições para a práxis revolucionária.     

d) a definição de classes sociais.     

   
 

6. Não é uma característica da ideologia, segundo Marx: 

a) Uma inversão da realidade.    

b) Uma naturalização das desigualdades sociais.    

c) Uma forma de dominação da classe burguesa sobre a proletária.    

d) Uma forma de representação política do proletariado.    

e) Uma representação distorcida da realidade.    
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7. Entenda o que é obsolescência programada 

Conforme usamos um produto, é natural que este sofra desgastes e se torne antigo com o passar do 

tempo. O que não é natural é que a própria fabricante planeje o envelhecimento de um produto, ou seja, 

programar quando determinado objeto vai deixar de ser útil e parar de funcionar, apenas para 

aumentar o consumo.  

Apesar do avanço tecnológico, que resultou na criação de uma diversidade de materiais disponíveis 

para produção e consumo, hoje nossos eletrodomésticos são piores, em questão de durabilidade, do 

que há 50 anos. Os produtos são fáceis de comprar, mas são desenhados para não durar. Por esta 

razão, o consumidor sofre para dar a eles uma destinação final adequada e ainda se vê obrigado a 

comprar outro produto.  
Fonte: <http://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/entenda-o-que-e-obsolescencia-programada> Acesso em 21 fev. 

2013. 

A obsolescência programada está vinculada à forma de funcionar do sistema capitalista. Qual dos 

autores abaixo analisou esse tipo de necessidade econômica? Qual era a grande preocupação desse 

autor ao analisar esse tipo de fenômeno? 

a) Max Weber.    

b) Karl Marx.    

c) Émile Durkheim.    

d) Immanuel Kant.    

e) Machado de Assis.    
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8. A figura Mapa Mundi é composta por lixo eletrônico. 

 

Com base nessa figura e na crítica de Marx à sociedade capitalista, assinale a alternativa correta. 

a) A cada nova tecnologia desenvolvida pelo capital, maior é a qualificação necessária aos 

trabalhadores.    

b) A existência de mercadorias é o que distingue o capitalismo de outros modos de produção no 

transcurso da história do homem.    

c) A produção do desperdício é parte constitutiva do processo de acumulação de capital e realização 

da lei do valor.    

d) No capitalismo contemporâneo, o valor de uso foi substituído pelo valor de troca, do qual resultam 

as mercadorias.    

e) Produzir mercadorias com pouca durabilidade é prática momentânea para que o capitalismo 

supere suas crises periódicas.    
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9. “A ideologia, como consciência invertida, teria o papel de amparar o domínio de uma classe ou grupo 

social sobre as demais. Por meio da ideologia, essa classe ou grupo social se faria hegemônica, como 

que convencendo as outras de que seus interesses e valores seriam universais”. 
RICUPERO, Bernardo. Sete lições sobre as interpretações do Brasil. São Paulo: Alameda, 2008, p. 32-33. 

  

A partir da definição acima e dos seus conhecimentos sobre classe social no sentido pensado por Karl 

Marx, quais das frases abaixo podem ser consideradas de cunho ideológico? 

I. “Todo homem tem seu preço”. 

II. “Antes tarde do que nunca”. 

III. “Quem não trabalha também não deve comer”. 

IV. “Diga-me com quem andas e eu te direi quem és”. 

V. “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. 

 

a) Somente I e II.    

b) Somente I e III.    

c) Somente III e IV.    

d) Somente IV e V.    

e) Somente I, II e III.    

   

10. Segundo Karl Marx, a sociedade capitalista conhece basicamente duas classes: a burguesia e o 

proletariado. Na abordagem marxista, como se dá a relação entre elas? 

a) As duas classes estão em harmonia. Ambas se complementam em um processo produtivo: os 

burgueses oferecem empregos, enquanto os proletários trabalham contribuindo para o progresso 

da civilização.    

b) Elas estão em constantes disputas políticas. Tais disputas aparecem, no Brasil, na polarização 

entre PT e PSDB, sendo o PT o partido dos trabalhadores (proletários) e o PSDB o partido dos 

empresários (burgueses). A alternância entre esses dois partidos no poder é o que definirá o 

modelo econômico da nação.    

c) Essas duas classes estão em luta. Enquanto os burgueses tentam exercer sua dominação sobre 

o proletariado, estes procuram resistir e fugir dessa relação de opressão.    

d) As duas classes estão em relação de solidariedade orgânica. O capitalismo surge em uma 

sociedade moderna, marcada por uma complexa divisão do trabalho. Longe de produzir 

desagregações, essa complexidade favorece a coesão social devido à dependência mútua de 

todos os indivíduos.     

e) As classes sociais estão em processo de fusão. Devido à mundialização do capital, não haverá 

mais classes sociais. Todos serão híbridos de empreendedores e trabalhadores, em uma 

sociedade regulada pelo mercado.     
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Gabarito 

 

1. A 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia] 

A alternativa [B] está incorreta porque a sociologia não recusa totalmente a natureza humana. Já a 

alternativa [C] está incorreta porque apresenta de forma incorreta a ideia durkheimiana de solidariedade. 

Com relação à alternativa [A], vale salientar que Marx considera o ser humano como resultado de 

relações de produção, podendo ter sua humanidade negada em situações de exploração. 

  

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Filosofia] 

Para Marx, é da natureza humana que os indivíduos, a partir da ação concreta na natureza, criem suas 

condições materiais de existência de modo a satisfazer suas necessidades básicas, ao mesmo tempo 

em que criam formas de sociabilidade, o que implica no estabelecimento de relações sociais. No entanto, 

os conflitos de classe e a alienação do trabalho podem, para o autor, negar essa natureza na medida 

em que apresentam uma interpretação distorcida da mesma.   

  

2. E 
Para Marx, no capitalismo, o dinheiro oculta a relação de exploração existente no processo de produção 

de mercadorias. Isso porque se torna um equivalente genérico de troca entre coisas, e não de trabalho 

humano materializado. Desta maneira, somente a alternativa [E] está correta.   

  

3. E 

A alternativa [E] é a única que apresenta somente conceitos marxistas. Todas as outras questões, além 

de apresentarem alguns conceitos elaborados por Marx, também citam conceitos de Max Weber e de 

Émile Durkheim. Ainda que alguns sejam úteis para compreender a cordialidade do brasileiro, não é isso 

que a questão buscava identificar.   

  

4. D 

A frase destacada revela uma concepção de luta de classes, entre o trabalhador (proletário) e o patrão 

(burguês). Tal concepção é claramente marxista.   

  

5. A  

A ideologia contribui para a alienação da classe trabalhadora. Essa alienação é dupla: tanto material, do 

trabalhador que está alienado do fruto do seu trabalho, quanto simbólica, do trabalhador que não se dá 

conta das condições de exploração a que é submetido.   

  

6. D 

Somente a alternativa [D] não está de acordo com a noção marxista de ideologia. A ideologia acaba por 

oprimir o proletariado, e não corresponde a uma forma de representação ou de consciência dessa classe 

de trabalhadores.   

  

7. B 

Karl Marx foi quem se preocupou com esse tipo de necessidade econômica. O capitalismo força a 

comercialização dos produtos para sustentar o constante aumento da produção de mercadorias. Marx 

analisa todos esses fenômenos atentando para a estrutura de exploração do homem pelo homem neste 

processo produtivo. Seu grande intuito, portanto, é desvelar o modo de funcionamento do capitalismo 

para criticá-lo e superá-lo.   
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8. C 

A partir do momento em que o capitalismo exige uma produção e mercadorias e de lucro cada vez maior, 

o desperdício também começa a aumentar. Isso é uma característica vinculada ao próprio 

desenvolvimento capitalista, tal como afirma a alternativa [C].   

  

9. B 

Somente as frases I e III são ideológicas no sentido marxista. Isso porque elas carregam uma “ética” 

burguesa de valorização do trabalho e de transformação das relações sociais em relações mercantis. 

Todas as outras dizem somente a frases do senso comum, que possuem outros tipos de origem.   

  

10. C 

Somente a alternativa [C] apresenta a relação entre burguesia e proletariado na concepção marxista. 

Segundo Marx, o motor da história é a luta de classes que, no sistema capitalista, ocorre entre a 

burguesia e o proletariado.   

 



Se você chegou até o final desse eBook, é 
um ótimo candidato para ajudar a gente.

Dá uma olhada aqui e veja 
como, juntos, podemos 
melhorar sua forma de 
aprender. É tranquilinho, 
chega mais!

http://bit.ly/2oGk3X8

	Capa Enem intensivo
	intensivoenem-biologia1-Excreção comparada-07-10-2019
	intensivoenem-biologia2-Reino Animalia-07-10-2019
	intensivoenem-filosofia-Foucault-11-10-2019
	intensivoenem-física-Magnetismo_força magnética-07-10-2019
	intensivoenem-física-Magnetísmo_ímã-07-10-2019
	intensivoenem-geografia-Clima elementos e fatores-09-10-2019
	intensivoenem-geografia-Climas brasileiros e o climograma-09-10-2019
	intensivoenem-história-A Guerra Fria na América Latina-10-10-2019
	intensivoenem-história-Guerra fria e a independência afro-asiática-10-10-2019
	intensivoenem-literatura-Pós-Modernismo (Poesia)-07-10-2019
	intensivoenem-literatura-Pós-Modernismo (Poesia)-13-09-2019
	intensivoenem-matemática1-Determinantes_Ordem 2 e Ordem 3-10-10-2019
	intensivoenem-matemática1-Métodos de resolução de sistemas lineares-10-10-2019
	intensivoenem-matemática2-Exercícios sobre Pirâmides e Cones-09-10-2019
	intensivoenem-matemática2-Pirâmides e cones-09-10-2019
	intensivoenem-português-Textos literários e não literários (explorando aplicações convencionais)-08-10-2019
	intensivoenem-português-Textos literários e não literários (explorando aplicações não convencionais)-08-10-2019
	intensivoenem-química-Isomeria espacial_geométrica e óptica-11-10-2019
	intensivoenem-química-Isomeria plana_função, posição, cadeia, metameria e tautomeria-11-10-2019
	intensivoenem-redação-Eixo temático_pensadores contemporâneos-08-10-2019
	intensivoenem-sociologia-Ideologia-11-10-2019
	pesquisa (final)



