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Embriogênese humana 

 

Resumo 

 

A embriogênese humana é o processo de desenvolvimento embrionário humano, estudado desde a formação 

do zigoto até o desenvolvimento completo do feto. Ele ocorre a partir de divisões celulares mitóticas, que 

aumentam o volume do organismo, e de diferenciações celulares, que geram as especializações das células 

e tecidos adultos, durante um período de gestação de aproximadamente 9 meses. 

 

Após a ovulação do ovócito II, este migra para a região do terço posterior da tuba uterina, onde ocorrerá o 

encontro com os espermatozoides, a finalização da meiose II e a fecundação, com a cariogamina (ou 

anfimixia, que é a fusão dos núcleos do gameta masculino e feminino). Ocorre então a formação do zigoto, 

uma única célula diploide (2n) e nesta se inicia a migração desta célula para o útero, bem como as clivagens, 

que são divisões mitóticas sucessivas. Essas clivagens representam a fase de segmentação, e aumentam o 

número de células (chamadas de blastômeros) do embrião, e ao chegar em aproximadamente 12 a 32 

blastômeros, temos a formação da mórula. A mórula é um conjunto maciço de células indiferenciadas, 

apresentando as chamadas células tronco totipotentes. Esta etapa dura em média 3 a 4 dias, e na formação 

da mórula, o zigoto já está no útero. 

 

Esquema das etapas iniciais do desenvolvimento embrionário humano, desde a ovulação e fecundação até o início da nidação, 

descrita a seguir. 
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Na segunda semana de gestação, se inicia a formação da blástula, que nos humanos é chamada de 

blastocisto, e a implantação deste blastocisto na parede do útero. O blastocisto se forma com o aparecimento 

de uma cavidade no interior da mórula, sendo esta cavidade chamada de blastocele, e ele ainda apresenta 

células tronco totipotentes. 

 

 

Quando o blastocisto se fixa na parede do útero, chamamos o processo de nidação. Na mulher, nesta etapa, 

pode ser que haja um leve sangramento, mas não será uma menstruação. A blastoderme, camada de células 

externa do blasticisto, se conecta às células do endométrio, e ocorre o desenvolvimento de outras estruturas 

embrionárias, como a placenta e o cordão umbilical. 

 

 

 

Esquema do momento da nidação, com o embrião se conectando à parede do útero. 

 

Após esta etapa o blastocisto, ocorre a invaginação de um dos lados do aglomerado de células e também 

primeira diferenciação dos tecidos embrionários durante a etapa da gastrulação, resultando na formação da 

gástrula. Aqui ocorre a diferenciação dos folhetos do endoderma, mais interno, e ectoderma, mais externo, e 

posteriormente aparecerá a mesoderme, folheto intermediário. A cavidade que surgiu com a invaginação é 

chamada de blastóporo, e nos humanos dará origem ao ânus, enquanto a cavidade formada é chamada de 

arquêntero, também conhecido como intestino primitivo, já que dará origem a estruturas deste sistema. Esta 

etapa acontece até a 3ª semana de gestação. 
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Vista em três dimensões da blástula, feita com microscopia eletrônica, e cortes mostrando a estrutura de camadas dos folhetos 

embrionários nesta etapa. 

 

A partir da 3ª e 4ª semana de gestação, ocorre o processo de neurulação e da organogênese, com a 

diferenciação celular e formação dos órgãos a partir dos folhetos embrionários (tecidos embrionários). Na 

neurulação, uma região do ectoderma chamada de placa neural sofre uma invaginação, dando origem a um 

sulco neural. Quando as bordas dessa dobra se unem, origina-se o tubo neural, que dará origem ao sistema 

nervoso, e as cristas neurais, que darão origem aos nervos e gânglios nervosos. A notocorda é uma estrutura 

que dará origem à coluna vertebral. 

 

 

Finalização da etapa de gástrula e início da neurulação. 
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Dobra da placa neural para formação do tubo neural, que dará origem ao sistema nervoso. 

 

 

A partir da 4ª semana de gestação, a organogênese continua, inicialmente com a incorporação do saco 

vitelínico ao intestino e com o deslocamento do encéfalo para a região da cabeça. Podemos ver mais 

destacadamente a diferenciação de órgãos internos e sistema nervoso, além de olhos, ouvidos e nariz, desta 

4a até a 8a semana. 

 

A tabela a seguir mostra o destino dos folhetos embrionários, ou seja, a partir de qual folheto embrionário se 

origina cada órgão. 
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A partir da 9ª semana de desenvolvimento, apenas a diferenciação e especialização dos tecidos e órgãos 

continua a ocorrer, agora em uma velocidade mais lenta. O embrião se mantém com uma pele fina e pálpebras 

fechadas até a 20ª semana, e deste momento até aproximadamente a 30ª semana, ocorre um 

desenvolvimento mais crítico do sistema respiratório e cardiovascular, com a preparação para o momento do 

parto, onde a partir daí o feto terá que respirar e circular seu sangue sozinho. Neste momento podem nascer 

fetos prematuros, que apesar da necessidade de acompanhamento médico, apresentam uma boa taxa de 

sobrevivência caso não haja complicações ou outros problemas congênitos ou hereditários. O nascimento 

ocorre após 9 meses, com aproximadamente 39 semanas de gestação. 

 

Os gêmeos aparecem na gestação humana de duas formas: 

• Bivitelinos ou dizigóticos: formados a partir da fecundação de dois óvulos, por espermatozoides 

diferentes. Formam os gêmeos fraternos, não idênticos, com o desenvolvimento de dois embriões e 

duas placentas separadas. 

 

• Univitelinos ou monozigóticos: formado a partir de uma única fecundação, envolvendo apenas um 

óvulo e um espermatozoide. Formam os gêmeos idênticos, que irão apresentar o mesmo genótipo, e 

estes dividem a mesma placenta. Ocorre quando, ao longo das segmentações e divisões 

embrionárias até a etapa de blástula, grupos de células se dividem, e dão origem a dois indivíduos. 

 

 

 

Veja no esquema na página a seguir como ocorre o desenvolvimento a cada semana de gestação até a 10ª 

semana. 
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Exercícios 

 

1. Um embrião esférico, constituído por uma única camada de pequenas células que circunda uma 

cavidade preenchida por um líquido, está na fase de: 

a) zigoto. 

b) mórula. 

c) gástrula. 

d) nêurula. 

e) blástula. 

 

 

2. Na fase de gastrulação ocorre uma importante etapa do desenvolvimento embrionário. Marque a 

alternativa que apresenta essa etapa: 

a) Na gastrulação, ocorre a formação da mórula, um grupo maciço de células. 

b) Na gastrulação, ocorre a fixação do embrião no útero da mulher. 

c) Na gastrulação, são formados os folhetos germinativos. 

d) Na gastrulação, forma-se o tubo neural. 

e) Na gastrulação, todos os órgãos do embrião formam-se. 

 

 

3. A notocorda é uma estrutura embrionária que: 

a) dá origem aos somitos.  

b) persiste no adulto de todos os vertebrados.  

c) desaparece no anfioxo adulto.  

d) é substituída pela coluna vertebral nos vertebrados.  

e) dá origem à coluna vertebral dos mamíferos. 

 

 

4. Considerando aspectos do desenvolvimento embrionário animal, podemos afirmar que: 

a) Tem início com a divisão mitótica do zigoto, ou seja, a gastrulação.  

b) A mórula representa um aglomerado de células com uma cavidade central.  

c) A fase de segmentação culminará com a formação da blástula.  

d) A gástrula se caracteriza pela presença de um único folheto germinativo, o ectoderma.  

e) A diferenciação de tecidos e órgãos antecede a etapa de gastrulação. 
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5. Uma senhora deu à luz dois gêmeos de sexos diferentes. o marido, muito curioso, deseja saber 

informações sobre o desenvolvimento de seus filhos, a partir da fecundação. O médico respondeu-lhe, 

corretamente, que: 

a) dois óvulos foram fecundados por um único espermatozóide.  

b) um óvulo, fecundado por um espermatozóide, originou um zigoto, o qual dividiu-se em dois zigotos, 

formando dois embriões.  

c) um óvulo foi fecundado por dois espermatozóides, constituindo dois embriões. 

d) dois óvulos, isoladamente, foram fecundados, cada um por um espermatozóide, originando dois 

embriões. 

e) o uso de medicamentos durante a gestação causou alterações no zigoto, dividindo-o em dois. 

 

 

6. Um dos caminhos escolhidos pelos cientistas que trabalham com clonagens é desenvolver em 

humanos a clonagem terapêutica, principalmente para a obtenção de células-tronco, que são células 

indiferenciadas que podem dar origem a qualquer tipo de tecido. Quanto a este aspecto, as células-

tronco podem ser comparadas às células dos embriões, enquanto estas se encontram na fase de 

a) mórula.  

b) gástrula.  

c) nêurula.  

d) formação do celoma. 

e) formação da notocorda 

 

 

7. Circula na Internet uma notícia verídica: uma inglesa negra, com ancestrais brancos, deu à luz a duas 

gêmeas em 2005, uma negra e a outra branca. Tanto a mãe, quanto o pai são filhos de casais mistos 

(negro e branco). Sendo as gêmeas filhas do mesmo pai e da mesma mãe, a explicação para este fato 

é que: 

a) dois espermatozóides fecundaram cada um, um óvulo, formando embriões que se desenvolveram 

independentemente e simultaneamente no mesmo útero.  

b) um só espermatozóide fecundou um óvulo, que se dividiu posteriormente formando gêmeos 

univitelinos.  

c) dois espermatozóides fecundaram um só óvulo, formando dois embriões que se desenvolveram 

independentemente no mesmo útero.  

d) dois espermatozóides fecundaram um só óvulo, formando dois embriões que deram origem a 

gêmeos dizigóticos.  

e) um espermatozóide fecundou dois óvulos, formando dois embriões que se desenvolveram 

independentemente e simultaneamente no mesmo útero. 
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8. No início do desenvolvimento embrionário dos mamíferos, inclusive dos humanos, os dedos das mãos 

e dos pés apresentam-se unidos por membranas interdigitais. Com o desenvolvimento do embrião, 

essas membranas desaparecem e os dedos vão se individualizando. A regressão dessas membranas 

interdigitais ocorre devido à 

a) alta taxa de divisões mitóticas que acontecem nesse tecido.  

b) interrupção das divisões mitóticas que aconteciam nesse tecido.  

c) morte celular provocada por apoptose.  

d) morte celular provocada por autofagia.  

e) morte celular provocada por necrose do tecido. 

 

 

9. O parlamento britânico legalizou a pesquisa em células de clones humanos desenvolvidos em 

laboratório. A partir de agora, está permitido na Inglaterra realizar investigações com células 

embrionárias humanas retiradas de estruturas com até 16 células. Que nome se dá à estrutura maciça 

de células no estágio do desenvolvimento de 16 células? 

a) Óvulo.  

b) Zigoto.  

c) Mórula. 

d) Gástrula.  

e) Feto. 
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10. A formação de um tipo de gêmeos pode ser explicada pelo seguinte esquema:  

 

 

 

Da análise deste esquema, podemos concluir que estes gêmeos 

a) resultam da fecundação de um único óvulo por dois espermatozóides.  

b) negam a possibilidade de poliembrionia humana. 

c) serão siameses, ou xifópagos, porque se originam de um único ovo.  

d) poderão apresentar sexos iguais ou diferentes.  

e) terão, obrigatoriamente, sexos iguais. 
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Gabarito 

 

1. E 

A blástula é a etapa do desenvolvimento embrionário onde se tem uma cavidade (blastocele) com líquidos 

que a preenchem. 

 

2. C 

É na gastrulação que se inicia a diferenciação celular para a formação dos folhetos embrionários 

(endoderma, mesoderma e ectoderma). 

 

3. D 

A notocorda é uma estrutura presente em todos os cordados, animais que incluem os vertebrados e com 

isso, também os humanos. Esta estrutura, ao longo do desenvolvimento, vai servir de molde para a 

calcificação e formação da coluna vertebral. 

 

4. C 

A segmentação consiste em diversas divisões mitóticas que é finalizada quando se forma a blástula, 

momento anterior ao início da gastrulação. 

 

5. D 

Como os sexos são diferentes, temos indicado que o genótipo dos filhos são diferentes. Por isso, os 

gêmeos serão fraternos, dizigóticos, resultantes de duas fecundações. 

 

6. A 

A mórula apresenta células totalmente indiferenciadas, sendo chamadas de células tronco totipotentes. 

Todas as outras etapas descritas apresentam um grau de diferenciação, por menor que seja, pois já estão 

formados os folhetos embrionários. 

 

7. A 

Como cada indivíduo apresenta um fenótipo diferente, sabemos que também apresentam genótipos 

diferentes (cor da pele é determinada geneticamente). Com isso, podemos supor que houveram duas 

fecundações sendo que em cada gameta fecundado, havia uma informação genética diferente, sendo a 

combinação da filha branca com mais alelos recessivos e a da filha negra com mais alelos dominantes. 

 

8. C 

Durante o desenvolvimento embrionário, várias estruturas se perdem, como as fendas faríngeas, a cauda 

e as membranas interdigitais. Essa perda de membranas ocorre pelo processo de apoptose, a morte 

celular programada, desencadeada pelas organelas chamadas de lisossomos. 

 

9. C 

A etapa de mórula consiste quando o embrião possui de 12 a 32 células. 

 



 
 

 

 

12 

Biologia 
 

10. E 

Podemos ver que os dois indivíduos se originam de um mesmo ovo, sendo portanto gêmeos idênticos, 

com mesmo sexo e genótipo. 

 



 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Genética do sangue e do sexo 

 

Resumo 

 

Sangue 

A polialelia, ou alelos múltiplos, é uma condição na genética onde a herança pode ser determinada 

por mais de duas variações do alelo. Isso significa que, apesar de apenas dois alelos em conjunto 

expressarem a característica, pode haver mais do que apenas um alelo dominante e um recessivo para se 

combinar.A polialelia surge por mutações de um alelo, então ao invés de apresentar apenas A e a, o gene pode 

ter os alelos A, A’, A”, a, a”... 

Um exemplo de polialelia é a genética do sangue, onde três alelos podem se combinar em pares para 

a determinação do tipo sanguíneo. Os alelos IA e IB são codominantes entre si e ambos são dominantes em 

relação a i. Os genótipos possíveis para o tipo sanguíneo A são IA IA ou IA i; para o tipo B, podem ser IBIB ou IBi; 

para o tipo AB, é IAIB; e, por fim, o tipo sanguíneo O possui um genótipo ii. 

A presença de um alelo dominante determina a presença de determinado aglutinogênio, proteína que 

fica na superfície da membrana das hemácias. O alelo IA faz com que a hemácia apresente aglutinogênios A, 

enquanto IB faz com que se tenham aglutinogênios tipo B e o alelo recessivo i indica que não há nenhum 

aglutinogênio. 

O aglutinogênio pode ser identificado como corpo estranho caso haja uma transfusão com tipo 

sanguíneo diferente, promovendo a produção dos anticorpos chamados aglutinina. A aglutinina anti-A ataca 

hemácias com aglutinogênio A (seja tipo A ou tipo AB) enquanto a aglutinina anti-B ataca hemácias com 

aglutinogênio B (seja tipo B ou tipo AB). Veja a relação dos tipos sanguíneos com seu genótipo, aglutinogênios 

e aglutininas na tabela abaixo: 
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 Quando as aglutininas entram em ação, ocorre a aglutinação do sangue, que é um agrupamento das 

hemácias, formando coágulos que podem entupir os vasos sanguíneos. Sabendo da relação aglutinogênio x 

aglutinina, pode-se fazer testes para determinar o tipo de sangue, colocando anti-A e anti-B em diferentes 

amostras de sangue e observando como elas reagem. Caso o sangue aglutine apenas com o anti-A, ele é do 

tipo A, já que reage com os aglutinogênios A; caso o sangue aglutine apenas com o anti-B, ele é do tipo B, pois 

reage com os aglutinogênios B; se o sangue aglutinar com o anti-A e com o anti-B, ele é do tipo AB, pois possui 

os dois aglutinogênios; e, por fim, se o sangue não aglutinar com nenhuma das aglutininas, o sangue é tipo O. 

 

 

O sangue também pode ser diferenciado pelo sistema Rh, que não segue a polialelia, mas sim a 

dominância completa (primeira lei de Mendel simples). Também se localiza na membrana das hemácias e 

quando está presente, chamamos de Rh positivo (Rh+), com genótipo RR ou Rr; quando está ausente, 

chamamos de Rh negativo (Rh-), com o gen[otipo rr. Um indivíduo Rh- pode doar sangue para um indivíduo 

Rh+ ou Rh-, mas indivíduos Rh+ só podem doar para outros Rh+, senão o corpo produzirá anticorpos anti-Rh. 

É por conta deste sistema que pode ocorrer a eritroblastose fetal, doença que atinge o segundo filho Rh+ de 

uma mulher com sangue Rh-. 
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Genética do Sexo 

 A determinação sexual de mamíferos ocorre pelos cromossomo X e Y, sendo a combinação 

homogamética XX responsável por formar fêmeas e a combinação heterogamética XY responsável por 

formar machos. Nos humanos, dos 46 cromossomos, 44 deles são autossômicos (iguais independente do 

sexo) e 2 sexuais (que vão variar caso o indivíduo seja mulher ou homem). 

 Os cromossomos X e Y não são homólogos, sendo o cromossomo X maior. Por conta disso, apenas 

uma região destes cromossomos atua como homóloga. As regiões não homólogas que irão apresentar as 

principais características da genética do sexo:  

• Herança ligada ao sexo: é provocada por genes nos cromossomos X. É mais comum de aparecer em 

homens, já que estes precisam de apenas um cromossomo X para expressar o gene, caso ele seja 

recessivo. Como exemplos, a hemofilia e o daltonismo. 

• Herança restrita ao sexo: ocorre quando o gene está no cromossomo Y. Como exemplo a hipertricose 

auricular. 

 

 

É possivel que certos genes sejam influenciados pela presença ou não de determinados 

cromossomos sexuais, e neste caso temos uma herança influenciada pelo sexo, como a calvície. 
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O aumento ou diminuição do número destes cromossomos sexuais causam aneuploidias, como por 

exemplo a síndrome de Turner (um cromossomo X a menos – 45, X0), síndrome de Klinefelter (um 

cromossomo X a mais em um indivíduo XY – 47, XXY), síndrome do super-macho (um cromossomo Y a mais 

– 47, XYY) e a síndrome do triplo X, ou super-fêmea (um cromossomo X a mais em um indivíduo XX – 47, 

XXX). 
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Exercícios 

 

1. A eritroblastose fetal é uma doença hemolítica adquirida apresentada por alguns recém-

nascidos,sendo observado, além da anemia icterícia, o aumento de baço e fígado. Esta condição é 

provocada por incompatibilidade sanguínea do fator Rh, exclusivamente: 

a) Quando a mãe é Rh+ e o filho Rh-. 

b) Quando a mãe é Rh- e o filho Rh+. 

c) Quando a mãe é Rh- e o pai Rh+. 

d) Quando a mãe é Rh+ e o pai Rh-. 

e) Independente do Rh materno, o filho é Rh‑. 

 

2. Uma mulher daltônica, cujo irmão mais novo tem visão normal, casou-se com um homem de visão 

normal. Sabendo-se que o daltonismo é uma herança ligada ao sexo, podemos estabelecer que os 

genótipos dos envolvidos são respectivamente: 

a) XdXd, XdY, XDY. 

b) XdXd, XDY, XDY. 

c) XDXd, XdY, XdY. 

d) XDXd, XdY, XDY. 

e) XdXd, XDY, XdY. 

 

3. Em um acidente de carro, três jovens sofreram graves ferimentos e foram levados a um hospital, onde 

foi constatada a necessidade de transfusão de sangue devido a forte hemorragia nos três acidentados. 

O hospital possuía em seu estoque 1 litro de sangue do tipo AB, 4 litros do tipo B, 6 litros do tipo A e 10 

litros do tipo O. Ao se fazer a tipagem sanguínea dos jovens, verificou-se que o sangue de Carlos era 

do tipo O, o de Roberto do tipo AB e o de Marcos do tipo A. Considerando apenas o sistema ABO, os 

jovens para os quais havia maior e menor disponibilidade de sangue em estoque eram, 

respectivamente: 

a) Carlos e Marcos. 

b) Marcos e Roberto. 

c) Marcos e Carlos. 

d) Roberto e Carlos. 

e) Roberto e Marcos 
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4. Em um dos vários programas televisivos, onde é muito freqüente a presença de pessoas em busca da 

confirmação da paternidade, surge uma mulher que alega ser a filha de um famoso astro de televisão 

e requer que a paternidade seja reconhecida. Encaminhada ao tribunal de justiça, o juiz encarregado do 

caso solicita a retirada de uma amostra de sangue dessa pessoa e do suposto pai. Após a análise da 

tipagem sanguínea obteve-se o seguinte resultado: a mulher é do tipo AB, Rh negativo e o homem O, Rh 

positivo. Com base nessas informações o veredicto do juiz sobre essa questão deverá ser que a mulher: 

a) pode ser filha do famoso astro. 

b) com certeza, não é filha do homem citado. 

c) tem 25% de chance de ser filha do suposto pai. 

d) tem 50% de chance de ser filha do suposto pai. 

e) tem 75% de chance de ser filha do suposto pai. 

 

5. O heredograma a seguir apresenta um caso familial de daltonismo, herança determinada por um gene 

recessivo localizado no cromossomo X.  

e 

Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que você possui 

sobre o assunto, só se pode afirmar CORRETAMENTE que 

a) o indivíduo II.1 tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter. 

b) todas as filhas do indivíduo II.2 serão daltônicas. 

c) qualquer descendente de II.4 receberá o gene para daltonismo. 

d) o indivíduo II.2 herdou o gene de qualquer um dos genitores. 

e) é impossível ter qualquer mulher portadora nesta família. 
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6. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença 

genética. 

 

Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres, pelos círculos. Qual é o padrão de 

herança observado para essa doença? 

a) Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. 

b) Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. 

c) Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos. 

d) Dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. 

e) Codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto do pai 

quanto da mãe. 

 

7. Os grupos sanguíneos são definidos em função da presença de aglutinogênios na superfície das 

hemácias. Indivíduos portadores de sangue do grupo A apresentam o aglutinogênio A, indivíduos 

portadores de sangue do grupo B apresentam o aglutinogênio B, indivíduos portadores de sangue do 

grupo AB apresentam ambos os aglutinogênios e indivíduos do grupo O não apresentam nenhum 

desses dois aglutinogênios. O pai de Fernanda pertence ao grupo B, enquanto sua mãe pertence ao 

grupo sanguíneo A. Sua avó materna e seu avô paterno possuíam sangue do grupo O. Assim, a 

probabilidade de que Fernanda pertença ao grupo AB é de: 

a) 100%. 

b) 75%. 

c) 50%. 

d) 25%. 

e) 0% 
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8. A calvície é determinada por um gene autossômico cuja dominância é influenciada pelo sexo, 

comportando-se como dominante no homem e como recessivo na mulher. Simbolizando-se o gene que 

causa a calvície por C e o seu alelo selvagem por c, indique o genótipo dos indivíduos (1), (2), (4) e (5) 

da genealogia abaixo, na qual estes genes estão segregados. 

 

a) Cc, CC, CC, Cc 

b) Cc, cc, cc, Cc 

c) CC, cc,cc, Cc 

d) CC, Cc, Cc, Cc 

e) CC, CC, cc, cc 

 

9. A distrofia muscular Duchenne (DMD) é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado 

no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram 

portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene (heterozigóticas). O interessante é que uma 

das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã 

apresentava fenótipo normal.  

RICHARDS, C. S. et al. The American Journal of Human Genetics, n. 4, 1990 (adaptado).  

A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pela 

a) dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. 

b) falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. 

c) recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois 

embriões. 

d) inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois 

embriões. 

e) origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna 

na outra. 
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10. Assinale a alternativa incorreta em relação à possibilidade de doações e às possíveis transfusões 

sanguíneas. 

a) Pessoas do grupo sanguíneo O são as receptoras universais, enquanto as do grupo sanguíneo AB 

são as doadoras universais. 

b) Pessoas do grupo sanguíneo AB e fator Rh+ (positivo) são receptoras universais. 

c) Pessoas do grupo sanguíneo O e fator Rh- (negativo) são doadoras universais. 

d) Pessoas do grupo sanguíneo A podem doar para pessoas do grupo sanguíneo A e para as do grupo 

sanguíneo AB. 

e) Pessoas do grupo sanguíneo AB podem doar somente para as do grupo sanguíneo AB. 
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Gabarito 

 

1. B 

A eritroblastose fetal ocorre quando uma mãe Rh- dá a luz a um segundo filho Rh+. No nascimento do 

primeiro filho, a mãe ativa o sistema imune para a produção de anti-Rh, e no nascimento do segundo filho, 

o sistema imune age com rapidez e ataca o recém nascido. 

 

2. D 

A mulher para ser daltônica deve apresentar duas cópias do alelo recessivo, sendo XdXd. Homens com 

visão normal apresentam o genótipo XDY, já que eles apresentam apenas um cromossomo X. 

 

3. D 

Tipo AB é receptor universal, podendo receber uma maior quantidade de sangue, 21L (1L AB + 4L B + 6L 

A + 10L O), enquanto tipo O apenas recebe de O (10L), ou seja, uma menor quantidade de sangue. O tipo 

A recebe 16L (6L A + 10L O) e o tipo B recebe 14L (4L B + 10L O). 

 

4. B 

Pessoas do tipo O (ii) não podem ter filhos AB (IaIb). 

 

5. C 

II.4 é uma mulher daltônica, logo XdXd, ela sempre mandará o X com o gene para o daltonismo. 

 

6. D 

Doenças ligadas aos cromossomos sexuais irão apresentar proporções de homens e mulheres doentes 

diferentes, enquanto em doenças autossômica espera-se que homens e mulheres tenham a mesma 

proporção de afetados. Uma doença relacionada ao sexo é uma doença ligada ao cromossomo X. Como 

ela é dominante, apenas um X dominante já faz a doença se manifestar. Se um homem XY possui a 

doença, o único X dele é afetado e todas suas filhas possuirão este cromossomo. 

 

7. D 

O pai de Fernanda é Ib i,e a mãe é Ia i. Do cruzamento destes, há 25% de chance de nascer uma criança 

IaIb. 

 

8. A 

Por ser uma herança influenciada pelo sexo, homens serão calvos mesmo heterozigotos, e mulheres 

calvas serão obrigatoriamente homozigotas dominantes. 
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9. D 

Cada mulher apresenta dois cromossomos X, um deles se inativando formando o corpúsculo de Barr (ou 

cromatina sexual). Heterozigotas para DMD (XAXa) podem ter o XA inativado e manifestar a doença, ou 

sofrer inativação do Xa e apresentar fenótipo normal. A expressão de fenótipos distintos em mulheres 

heterozigotas para gene ligado ao sexo (cromossomo X) e gêmeas monozigóticas deve ser explicada 

pela inativação ao acaso de um de seus cromossomos X. 

 

10. A 

Tipo O é doador universal e tipo AB receptor universal. 
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Maquiavel 

 

Resumo 

 

Principal filósofo renascentista, Nicolau Maquiavel (1469–1527) ficou famoso sobretudo por seus 

escritos a respeito da política. Vivendo no contexto de formação dos Estados nacionais modernos e de 

desintegração das sociedades políticas medievais, o pensador italiano refletiu a respeito de seu tempo e 

propôs uma série de ideias revolucionárias. Seu principal livro foi O Príncipe, obra dedicada ao príncipe de 

Florença e cujo objetivo era mostrar ao monarca como se deve governar. Na obra, Maquiavel teve como 

principais adversários intelectuais os filósofos políticos clássicos, tais como Platão, Aristóteles e Santo 

Tomás de Aquino, bem como os chamados utopistas do Renascimento, tais como Thomas Morus e 

Tommaso Campanella. Tanto uns quanto outros padeciam do mesmo mal, de acordo com Maquiavel: eles 

se preocupavam não tanto em compreender como a política é, mas sim em como ela deveria ser. Em outras 

palavras, estavam preocupados com o ideal e não com a realidade, com o modelo perfeito e acabado, não 

com a política tal como ela se dá de fato. Indo, por sua vez, numa direção inteiramente oposta, Maquiavel 

se caracterizou acima de tudo por buscar construir uma explicação inteiramente realista da política. Para 

ele, quando procuramos entender o que algo deveria ser, acabamos por não entender o que ele é e, portanto, 

acabamos por desconhecê-lo.  

Para Maquiavel, em primeiro lugar, se queremos ter uma percepção realista da política, devemos ter 

em mente que ela é obra dos homens e que os homens são fundamentalmente maus, miseráveis, egoístas, 

traiçoeiros, mentirosos, que sempre pensam em seu próprio bem antes de pensar no dos demais e que a 

política é, portanto, basicamente um jogo de interesses. Assim, a função da política não é tornar as pessoas 

melhores, mais virtuosas ou construir uma sociedade. Seu papel é pura e simplesmente manter a ordem. 

A função do governante é gerenciar as relações de poder no interior da comunidade, não permitindo que 

ela saia dos limites.  

Na medida em que é responsável por manter a ordem, o governante tem o direito e a obrigação de 

utilizar todos os meios necessários para tal. Se for necessário matar, matar. Se for necessário mentir, 

mentir. Se for preciso trair, trair. Toda ação governamental se justifica pelo critério da eficiência, isto é, na 

medida em que seja capaz de realizar a tarefa da política, que é manter a ordem e a paz. Como só o poder 

pode limitar o poder, o uso da força é necessário. Segundo o autor, entre ser temido e ser amado, o 

governante deve, a princípio, desejar ambos, mas, se tiver de escolher entre um dos dois, deve preferir ser 

temido, dado que o medo é muito mais firme do que o amor. Mas veja: apesar de separar inteiramente a 

ética e a religião da política, Maquiavel não está defendendo que o monarca possa agir como um tirano 

inteiramente arbitrário, que faz o que quer sem se importar com os demais e impõe sua força de modo 

inteiramente autoritário. O que Maquiavel diz é que o príncipe deve agir de modo bruto quando for 
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necessário. Para ele, se o rei se utiliza da brutalidade sem um motivo razoável, ele não só não está 

cumprindo seu papel, como também o está pondo em perigo e diminuindo sua autoridade perante o povo.  

Em suma, a política é a arte da difícil conjugação entre dois elementos: a virtú e a fortuna. No 

linguajar maquiavélico, fortuna não é sinônimo de riqueza, mas sim se refere à sorte, ao acaso, ao âmbito 

do imprevisível nas relações humanas. Por sua vez, a virtú se refere à sagacidade humana, isto é, a 

capacidade do governante de utilizar os momentos fornecidos pela fortuna ao seu favor. Veja: a virtú não 

se confunde com a força bruta. Ela é a habilidade de se utilizar dos meios e situações disponíveis para 

realizar aquilo que a manutenção do Estado e da ordem política exigem. Sem se pautar por parâmetros 

morais ou religiosos, o príncipe deve sempre fazer o que for preciso, no momento certo. 
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Exercícios 

1. A finalidade da política não é, como diziam os pensadores gregos, romanos e cristãos, a justiça e o 

bem comum, mas, como sempre souberam os políticos, a tomada e manutenção do poder. 

O verdadeiro príncipe é aquele que sabe tomar e conservar o poder (...). 

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000. p. 396. 

A respeito das qualidades necessárias ao príncipe maquiaveliano, é correto afirmar: 

a) O príncipe precisa ter fé, ser solidário e caridoso, almejando a realização da virtude cristã. 

b)  O príncipe deve ser flexível às circunstâncias, mudando com elas para dominar a sorte ou fortuna. 

c) O príncipe precisa unificar, em todas as suas ações, as virtudes clássicas, como a moderação, a 
temperança e a justiça. 

d) O príncipe deve ser bondoso e gentil, angariando exclusivamente o amor e, jamais, o temor do 
seu povo. 

 

2. A Itália do tempo de Nicolau Maquiavel (1469-1527) não era um Estado unificado como hoje, mas 

fragmentada em reinos e repúblicas. Na obra O Príncipe, declara seu sonho de ver a península 

unificada. Para tanto, entre outros conceitos, forjou as concepções de virtú e de fortuna. A primeira 

representa a capacidade de governar, agir para conquistar e manter o poder; a segunda é relativa 

aos “acasos da sorte” aos quais todos estão submetidos, inclusive os governantes. Afinal, como 

registrado na famosa ópera de Carl Orff: Fortuna imperatrix mundi (A Fortuna governa o mundo). 

  

Por isso, um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe torne 

prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. 

 MAQUIAVEL, N. Opríncipe. Maquiavel. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 79-80. (Coleção Os pensadores). 

   

Com base nas informações, assinale a alternativa que melhor interpreta o pensamento de 

Maquiavel. 

a) Trata-se da fortuna, quando Maquiavel diz que “as causas que o determinaram cessem de 

existir”; e de virtú, quando Maquiavel diz que o príncipe deve ser “prudente”. 

b) Trata-se da virtú, quando Maquiavel diz que as “causas mudaram”; e de fortuna quando se refere 

ao príncipe prudente, pois um príncipe com tal qualidade saberia acumular grande quantidade 

de riquezas. 

c) Apesar de ser uma frase de Maquiavel, conforme o texto introdutório, ela não guarda qualquer 

relação com as noções de virtú e fortuna. 

d) O fragmento de Maquiavel expressa bem a noção de virtú, ao dizer que o príncipe deve ser 

prudente, mas não se relaciona com a noção de fortuna, pois em nenhum momento afirma que 

as “circunstâncias” podem mudar. 
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3.  Analise o texto político, que apresenta uma visão muito próxima de importantes reflexões do 

filósofo italiano Maquiavel, um dos primeiros a apontar que os domínios da ética e da política são 

práticas distintas. 

  

"A política arruína o caráter", disse Otto von Bismarck (1815-1898), o "chanceler de ferro" da 

Alemanha, para quem mentir era dever do estadista. Os ditadores que agora enojam o mundo ao 

reprimir ferozmente seus próprios povos nas praças árabes foram colocados e mantidos no poder 

por nações que se enxergam como faróis da democracia e dos direitos humanos: Estados Unidos, 

Inglaterra e França. Isso é condenável? Os ditadores eram a única esperança do Ocidente de 

continuar tendo acesso ao petróleo árabe e de manter um mínimo de informação sobre as 

organizações terroristas islâmicas. Antes de condenar, reflita sobre a frase do mais extraordinário 

diplomata americano do século passado, George Kennan, morto aos 101 anos em 2005: "As 

sociedades não vivem para conduzir sua política externa: seria mais exato dizer que elas conduzem 

sua política externa para viver". 

 (Veja, 02 mar. 2011. Adaptado.) 

  

A associação entre o texto e as ideias de Maquiavel pode ser feita, pois o filósofo 

a) considerava a ditadura o modelo mais apropriado de governo, sendo simpático à repressão 

militar sobre populações civis. 

b) foi um dos teóricos da democracia liberal, demonstrando-se avesso a qualquer tipo de 

manifestação de autoritarismo por parte dos governantes. 

c) foi um dos teóricos do socialismo científico, respaldando as ideias de Marx e Engels. 

d) foi um pensador escolástico que preconizou a moralidade cristã como base da vida política. 

e) refletiu sobre a política através de aspectos prioritariamente pragmáticos. 
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4. Maquiavel esteve empenhado na renovação da política em um período ainda dominado pela teologia 

cristã com os seus valores que atribuíam ao poder divino a responsabilidade sobre os propósitos 

humanos. Em sua obra mestra, O príncipe, escreveu: 

“Deus não quer fazer tudo, para não nos tolher o livre arbítrio e parte da glória que nos cabe”. 

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Tradução Lívio Xavier. São Paulo: Nova Cultural, 1987. Coleção Os Pensadores. p. 108. 

 

Assinale a alternativa que fundamenta essa afirmação de Maquiavel. 

a) Deus faz o mais importante, conduz o príncipe até o trono, garantindo-lhe a conquista e a posse. 

Depois, cabe ao soberano fazer um bom governo submetendo-se aos dogmas da fé. 

b) A conquista e a posse do poder político não é uma dádiva de Deus. É preciso que o príncipe saiba 

agir, valendo-se das oportunidades que lhe são favoráveis, e com firmeza alcance a sua 

finalidade. 

c) Os milagres de Deus sempre socorreram os homens piedosos. Para ser digno do auxílio divino 

e alcançar a glória terrena é preciso ser obediente à fé cristã e submeter-se à autoridade do papa. 

d) Nem Deus, nem o soberano são capazes de conquistar o Estado. Tudo que ocorre na História é 

obra do capricho, do acaso cego, que não distingue nem o cristão nem o gentio. 

 

 

5.  A República de Veneza e o Ducado de Milão ao norte, o reino de Nápoles ao sul, os Estados papais 

e a república de Florença no centro formavam ao final do século XV o que se pode chamar de 

mosaico da Itália sujeita a constantes invasões estrangeiras e conflitos internos. Nesse cenário, o 

florentino Maquiavel desenvolveu reflexões sobre como aplacar o caos e instaurar a ordem 

necessária para a unificação e a regeneração da Itália. 

SADEK, M. T. Nicolau Maquiavel: o cidadão sem fortuna, o intelectual de virtú. Em: WEFORT, F. C. (Org.). Clássicos da 

política. v. 2. São Paulo: Ática, 2003. p. 11-24. Adaptado. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a filosofia política de Maquiavel, assinale a alternativa 

correta. 

a) A anarquia e a desordem no Estado são aplacadas com a existência de um Príncipe que age 

segundo a moralidade convencional e cristã. 

b) A estabilidade do Estado resulta de ações humanas concretas que pretendem evitar a barbárie, 

mesmo que a realidade seja móvel e a ordem possa ser desfeita. 

c) A história é compreendida como retilínea, portanto a ordem é resultado necessário do 

desenvolvimento e aprimoramento humano, sendo impossível que o caos se repita. 

d)  A ordem na política é inevitável, uma vez que o âmbito dos assuntos humanos é resultante da 

materialização de uma vontade superior e divina. 

e) Há uma ordem natural e eterna em todas as questões humanas e em todo o fazer político, de 

modo que a estabilidade e a certeza são constantes nessa dimensão. 
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6. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o 

povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros 

que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009. 

 

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a Monarquia e a função do governante. 

a) inércia do julgamento de crimes polêmicos. 

b) bondade em relação ao comportamento dos mercenários.  

c) compaixão quanto à condenação dos servos  

d) neutralidade diante da condenação dos servos.  

e) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe 

 

 
7. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus 

e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações 

ocorridas, e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para 

não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade 

dos nossos atos, mas [o livre-arbítrio] nos permite o controle sobre a outra metade. 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 (adaptado). 

 

Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor 

demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao 

a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo.  

b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos.  

c) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana.  

d) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem.  

e) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. 
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8.  Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado. Responde-se 

que ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser 

temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, duma 

maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes 

fazes bem são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como 

acima disse, o perigo está longe; mas quando ele chega, revoltam-se. 

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991. 

 

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas. 

Maquiavel define o homem como um ser 

a) Munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. 

b) Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. 

c) Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. 

d) Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. 

e) Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares 

 
 

9. Deveis saber, portanto, que existem duas formas de se combater: uma, pelas leis, outra, pela força. 

A primeira é própria do homem; a segunda, dos animais. Como, porém, muitas vezes a primeira não 

seja suficiente, é preciso recorrer à segunda. Ao príncipe torna-se necessário, porém, saber empregar 

convenientemente o animal e o homem. [...] Nas ações de todos os homens, máxime dos príncipes, 

onde não há tribunal para que recorrer, o que importa é o êxito bom ou mau. Procure, pois, um 

príncipe, vencer e conservar o Estado. 

Nicolau Maquiavel. O príncipe, 1983. 

 

O texto, escrito por volta de 1513, em pleno período do Renascimento italiano, orienta o governante 

a:  

a) defender a fé e honrar os valores morais e sagrados.    

b) valorizar e priorizar as ações armadas em detrimento do respeito às leis.    

c) basear suas decisões na razão e nos princípios éticos.    

d) comportar-se e tomar suas decisões conforme a circunstância política.    

e) agir de forma a sempre proteger e beneficiar os governados.    
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10. Ao pensar como deve comportar-se um príncipe com seus súditos, Maquiavel questiona as 

concepções vigentes em sua época, segundo as quais consideravam o bom governo depende das 

boas qualidades morais dos homens que dirigem as instituições. Para o autor, “um homem que 

quiser fazer profissão de bondade é natural que se arruíne entre tantos que são maus. Assim, é 

necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de 

valer-se disso segundo a necessidade”. 

Maquiavel, O Príncipe, São Paulo: Abril cultural, Os Pensadores, 1973, p.69. 

 

Sobre o pensamento de Maquiavel, a respeito do comportamento de um príncipe, é correto afirmar 

que  

a) a atitude do governante para com os governados deve estar pautada em sólidos valores éticos, 

devendo o príncipe punir aqueles que não agem eticamente.    

b) o Bem comum e a justiça não são os princípios fundadores da política; esta, em função da 

finalidade que lhe é própria e das dificuldades concretas de realizá-la, não está relacionada com 

a ética.    

c) o governante deve ser um modelo de virtude, e é precisamente por saber como governar a si 

próprio e não se deixar influenciar pelos maus que ele está qualificado a governar os outros, isto 

é, a conduzi-los à virtude.    

d) o Bem supremo é o que norteia as ações do governante, mesmo nas situações em que seus atos 

pareçam maus.    

e) a ética e a política são inseparáveis, pois o bem dos indivíduos só é possível no âmbito de uma 

comunidade política onde o governante age conforme a virtude. 
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Gabarito 

 

1. B 

A afirmativa correta é a B, porque ela indica dois importantes conceitos para o entendimento do 

príncipe maquiavélico: sua capacidade de acompanhar as mudanças do ambiente e se adaptar a elas, 

o que ele denominava virtú; e o conceito de fortuna, ou seja, a sorte, as mudanças que acontecem e 

que podem arrebatar o poder das mãos do príncipe. Somente o príncipe que se vale da virtú está 

preparado para enfrentar as mudanças que a fortuna pode trazer, adaptando-se a elas da maneira que 

for necessário. Todas as outras alternativas colocavam como características do príncipe a bondade, 

algo desnecessário na visão de Maquiavel, que entendia que mais valia ao príncipe ser temido por seu 

poder e sua habilidade de dominar (o que levava ao respeito) do que amado por sua bondade. 

 

2.  A 

A afirmativa A está correta, pois a fortuna independe do controle do príncipe, enquanto a virtú 

representa a capacidade de governar, que ele pode controlar, como demonstram os exemplos. A 

afirmativa B está incorreta, porque "as causas mudaram" indica ação externa, portanto, fora 

do alcance do governante, caindo na esfera da fortuna; já a prudência do príncipe é exemplo de virtú. A 

afirmativa C está incorreta, pois a frase está relacionada às noções maquiavélicas de virtú e fortuna, 

tratando da prudência do príncipe (virtú) e de mudanças de causas (fortuna). Por fim, a alternativa D 

está incorreta, porque o fragmento indica a possibilidade de mudança de circunstâncias ("quando as 

causas que o determinaram cessem de existir"). 

3. E 

Maquiavel é considerado um dos principais teóricos da política moderna. Ele preconizou uma visão 

da política como relação de circunstâncias variáveis, que exigem do governante capacidade de 

antecipação e pragmatismo para tomar as decisões corretas e se manter no poder. É a relação entre 

a fortuna (que é externa ao governante) e a virtu (que é interna). No exercício, a primeira opção está 

incorreta porque Maquiavel não defendia a ditadura como modelo apropriado ou inapropriado. O 

governante, na verdade, teria de saber qual governo seria o melhor em cada momento. A opção B está 

incorreta porque Maquiavel não foi teórico da democracia liberal, mas dos regimes de poder 

centralizados. A opção C está incorreta porque Maquiavel também não foi teórico do socialismo 

científico, doutrina que surgiria muito depois de sua morte. A D está errada porque Maquiavel não foi 

um escolástico e não fazia associações entre a moralidade cristã e a vida política. A afirmativa correta 

é a E, sendo o pragmatismo a principal característica da visão política de Maquiavel. 

4.  B  

A, C e D – Incorretas. Nem os dogmas, nem o acaso conduzem os homens ou os príncipes à glória na 

Terra. Para Maquiavel, que conhecia muito bem os mistérios da Santa Igreja, o príncipe deve escolher 

bem, ora servindo o povo, ora servindo o clero, se isso se fizer necessário. Não se trata, portanto, de 

ser bom e justo, segundo a doutrina prescrita cristã, que levou muitos príncipes à ruína, mas de 

perceber o jogo de forças da política para agir. 

 

B – Correta. Neste jogo de forças é preciso saber agir. A moral laica é a moral do príncipe, e a 

autonomia política é a norma maior, devendo negar a moralidade cristã na avaliação de seus gestos 

para não perder a força e a finalidade de suas ações. 
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5.  B 

a) Incorreta. A anarquia e a desordem só podem ser aplacadas por um governo forte, por um homem 

virtuoso capaz de fundar o Estado; no entanto, a virtú política exige alguns vícios. Nesse sentido, 

os ditames da moralidade convencional muitas vezes precisam ser deixados de lado. Para salvar 

o Estado, o Príncipe deve aprender os meios de não ser bom. 

b)  Correta. Para Maquiavel, a ordem é construída pelos homens para evitar o caos e a barbárie, no 

entanto, mesmo que alcançada, a ordem não é definitiva, pois há a ameaça constante de ser 

desfeita. 

c) Incorreta. Maquiavel compreende a história como cíclica, ou seja, repete-se indefinidamente. 

d) Incorreta. A ordem é produto da ação humana, não é natural, nem resulta de alguma vontade 

divina ou extra-humana. 

e) Incorreta. Maquiavel põe fim à ideia de que existe uma ordem natural e eterna nas questões 

humanas e na política.  

 

6.  E 

Nicolau Maquiavel (1469-1527) foi o fundador da ciência política moderna e o primeiro a teorizar o 

absolutismo europeu. Acreditava que, para manter a paz na sociedade, o governante poderia ter 

atitudes tirânicas, ele é o autor da célebre frase “os fins justificam os meios”. O pensamento de 

Maquiavel foi utilizado largamente no período moderno para justificar o poder dos reis absolutistas. 

 

7. C 

O texto de Maquiavel se relaciona ao pensamento político renascentista ao ressaltar o domínio do 

livre-arbítrio sobre a sorte. Dessa maneira, Maquiavel apresenta o princípio básico defendido pelos 

renascentistas que era a utilização da razão como principal instrumento para compreender o universo 

e a natureza.  

 

8. C 

O escritor florentino Nicolau Maquiavel teve uma importância inovadora como fundador da política 

moderna ao separar ética de política. Maquiavel acreditava que a natureza humana é essencialmente 

má e os indivíduos deveriam conseguir ganhos a partir do menor esforço. Como cita no texto, os 

homens “duma maneira geral, são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro,” 

portanto sempre guiados por interesses. 

 
9. D 

Para Maquiavel, o principal objetivo de um governante deve ser manter-se no poder, garantindo a 

preservação da ordem na sociedade. E, para isso, o príncipe deve guiar sua conduta política de acordo 

com as circunstâncias, não se preocupando com a moralidade dos seus atos.  

 

10. B 

O pensamento de Maquiavel sobre o comportamento do príncipe estabelece uma ética fundada a 

partir de um princípio distinto da ética clássica. No pensamento clássico, a ética tinha a finalidade de 

formar um homem com um comportamento baseado em certas virtudes, como a sabedoria, a 

coragem, a temperança, a prudência. Já a ética maquiavélica não busca refletir sobre a formação dos 

hábitos de um homem, no caso o príncipe, tendo em vista tais virtudes, mas sim tendo em vista a sua 

manutenção no poder. Portanto, os hábitos do príncipe não podem ser pensados de acordo com 

virtudes cardeais, mas sim de acordo com a experiência comum através da qual se observa homens 

agindo de maneira desleal sem qualquer pudor ou respeito para com atitudes magnânimas.  
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Lei de Ohm, resistores e potência elétrica 

 

Resumo 

 

Luminárias, sistemas de som, aparelhos de micro-ondas, computadores e celulares são alguns dos 

dispositivos importantes do nosso dia a dia. Eles são conectados por fios ou por circuito interno a uma bateria 

ou a uma rede elétrica. O que acontece dentro do fio que faz com que a luz acenda? E por que isso ocorre? 

Dizemos que “a eletricidade flui através do fio”, mas o que tal afirmação significa exatamente? E, igualmente 

importante, como nós sabemos o que ocorre? Simplesmente olhar para um fio ligado entre uma bateria e uma 

lâmpada de filamento não nos diz se alguma coisa se move ou flui. Tanto quanto podemos observar 

visualmente, o fio tem a mesma aparência esteja ele “conduzindo eletricidade” ou não. Nosso objetivo é 

recordar acerca da corrente elétrica. Queremos entender o que é que se move através de um fio portador de 

corrente, e por quê. 

Mas, antes, para poder solucionar problemas de circuito é necessário conhecer as definições essenciais, as 

grandezas envolvidas e suas unidades.  

 

 

Corrente elétrica 

Uma corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Um circuito condutor isolado, como na 

Fig. 1a, está todo a um mesmo potencial e E = 0 no seu interior. Nenhuma força elétrica resultante atua sobre 

os elétrons de condução disponíveis, logo não há nenhuma corrente elétrica. A inserção de uma bateria no 

circuito (Fig. 1b) gera um campo elétrico dentro do condutor. Este campo faz com que as cargas elétricas se 

movam ordenadamente, constituindo assim uma corrente elétrica. 
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Definição: a intensidade de corrente é a quantidade de carga Δq que atravessa um plano em um intervalo de 

tempo Δt: 

 

Unidade: C/s = A (ampère). 

 

Um fluxo de elétrons (cargas negativas) indo para direita equivale a um fluxo de cargas positivas inda para a esquerda. 

 

A corrente elétrica corresponde ao fluxo de elétrons. Os elétrons vão para o polo positivo de um gerador 

(pilha ou bateria). 

 

Corrente elétrica e conservação de carga 

a) Correntes, apesar de serem representadas por setas, são escalares.  
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b) Em consequência da conservação da carga, temos: 

 

Essa relação básica de conservação – de que a soma das correntes que entram em um nó deve ser igual 

à soma das correntes que saem do mesmo nó – é chamada de lei de Kirchhoff dos nós. 

 

c) O sentido convencional da corrente é o sentido no qual se moveriam os portadores de carga positiva, 

mesmo que os verdadeiros portadores de carga sejam negativos. 

Observe como fica isso num circuito fechado: 

 

 

Obs.: Corrente contínua: os elétrons vão em um único sentido. Corrente alternada: corresponde a uma 

corrente que oscila, mudando de sentido com um dado período.  

 

Resistividade e resistência 

Os fios elétricos fornecem o “caminho” para o movimento dos elétrons. O fio ideal não possui resistência, não 

influencia o circuito. Um fio real oferece resistência à passagem da corrente, já que há colisões constantes 

entre os elétrons e os átomos que compõem o material do fio, gerando calor.  Esse processo em que a 

corrente elétrica gera calor é chamado de efeito Joule (energia elétrica se transformando em energia térmica). 

Na prática, um material cuja função é oferecer uma resistência específica em um circuito é chamado de 

resistor (veja figura abaixo) e seu símbolo em circuitos é: 
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Em um condutor cilíndrico como num fio, a resistência depende da área A da seção transversal, do 

comprimento L e de um parâmetro ρ (resistividade) característico de cada material: 

 

 

Unidades 

Grandeza Unidade (S.I.) 

Resistência  Ω (ohm) 

Área  m2 

Comprimento  m 

Resistividade  Ω.m 

 

A resistência de um fio ou de um condutor aumenta à medida que seu comprimento aumenta. Isto parece 

plausível, pois deve ser mais difícil empurrar elétrons através de um fio longo do que através de um fio mais 

curto. Diminuir a área da secção transversal também aumenta a resistência. De novo, isso parece plausível 

porque o mesmo campo elétrico pode empurrar mais elétrons em um fio largo do que em um fio fino.  

 

Nota: É importante saber distinguir entre resistividade e resistência. A resistividade descreve apenas o 

material, e não, qualquer pedaço particular do mesmo. A resistência caracteriza um pedaço específico do 

condutor, dotada de uma geometria específica. A relação entre a resistividade e a resistência é análoga àquela 

entre a densidade e a massa. 

 

A tensão elétrica ou voltagem (U) é a energia fornecida por unidade de carga. Esta voltagem, chamada de 

diferença de potencial (ddp) elétrico, é que fornece energia a cada elétron, obedecendo a seguinte relação, 

conhecida como Lei de Ohm: 

 

 

A despeito do seu nome, a lei de Ohm não é uma lei da natureza. Sua validade é limitada aos materiais cuja 

resistência R permanece constante – ou muito próximo disso – durante o uso. Materiais para os quais a lei 

de Ohm é válida são chamados de ôhmicos.  

A figura (a) mostra que a corrente através de um material ôhmico é diretamente proporcional à diferença de 

potencial aplicada. Dobrar a diferença de potencial dobrará a corrente. Metais e outros condutores são 

materiais ôhmicos. 
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Alguns materiais e dispositivos são não-ôhmicos, o que significa que a corrente através do mesmo não é 

diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Por exemplo, a figura (b) mostra o gráfico I versus 

U para um dispositivo semicondutor comumente usado chamado de diodo. Os diodos não possuem uma 

resistência constante. 

 

Energia Elétrica 

O gasto da energia elétrica está associada à potência dos aparelhos e ao tempo em que estes ficam ligados. 

A potência é a razão entre a energia e o intervalo de tempo. 

 

 

 

A conta de luz é medida em kWh (quilowatt-hora) e representa a potência (kW) e o tempo de funcionamento 

do aparelho (hora). 

1 kWh = 1000 Wh = 1000 (J/s) x 3600 s = 3,6 x 106 J 

 

Um kWh é equivalente a 3,6x106 J 

 

Um relógio de luz residencial é o responsável pela cobrança de sua conta de luz. Ele registra a utilização da 

energia elétrica de uma casa. 

Você pode facilmente medir o valor indicado pelo relógio.  

O relógio de luz possui esta configuração. 
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Este desenho pode ser encontrado nas contas residenciais. Relógios mais modernos possuem 

contadores/mostradores com números sequenciais e apresentam leituras maiores do que 5 dígitos. Relógios 

mais antigos possuem apenas 4 mostradores e precisam de um fator multiplicativo de 10. 

 

Os valores devem ser lidos sempre pelo menor número onde está situado o ponteiro. 

 

 

No exemplo acima o relógio marca: 1587. 

 

Potência 

A potência resulta do produto da diferença de potencial (U) pela corrente elétrica (i). 

Assim, Pot = Ui. 

Pela Lei de Ohm, U = R i. Temos então que 
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Exercícios 

 

1. Dependendo da intensidade da corrente elétrica que atravesse o corpo humano, é possível sentir vários 

efeitos, como dores, contrações musculares, parada respiratória, entre outros, que podem ser fatais. 

Suponha que uma corrente de 0,1A  atravesse o corpo de uma pessoa durante 2,0  minutos. Qual o 

número de elétrons que atravessa esse corpo, sabendo que o valor da carga elementar do elétron é  

191,6 10 C.−  

a) 
181,2 10     

b)  
201,9 10     

c)  
197,5 10     

d)  
193,7 10     

e) 
193,2 10  

 

 

2. O conhecimento científico tem auxiliado a agricultura em sua busca por melhor produtividade, e por 

esse motivo, são pesquisadas muitas caracterísiticas físicas do solo úmido, como sua capacidade de 

conduzir eletricidade, uma característica física que está associada  

a) a resistência elétrica do solo. 

b) a potência elétrica do solo. 

c) a energia elétrica do solo. 

d) a tensão elétrica do solo. 

e) ao magnetismo do solo. 
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3. Tecnologias móveis como celulares e tablets têm tempo de autonomia limitado pela carga armazenada 

em suas baterias. O gráfico abaixo apresenta, de forma simplificada, a corrente de recarga de uma 

célula de bateria de íon de lítio, em função do tempo.  

 

 

 

Considere uma célula de bateria inicialmente descarregada e que é carregada seguindo essa curva de 

corrente. A sua carga no final da recarga é de  

a) 3,3 C.     

b) 11.880 C.     

c) 1.200 C.     

d) 3.300 C.     

e) 4000 C. 
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4. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de 

espessura, que podem, futuramente, ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, 

representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5nm  

9(1nm 10 m).−=  A seção reta de um átomo de cobre é 20,05nm  e a resistividade do cobre é 17 nm.Ω   

Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores 

atuais.  

 

 
 

Um nanofio utilizando as aproximações propostas possui resistência elétrica de  

a) 170n .Ω     

b)  0,17n .Ω     

c)  1,7n .Ω     

d) 17n .Ω     

e)  170 .Ω     
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5. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm 

sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia (gás tóxico e incolor) em granjas 

avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal 

quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina 

se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. 

 

 

O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia, em ohm, é 

igual a  

a) 
00,5 10 .     

b)  
00,2 10 .     

c)  
52,5 10 .     

d)  
55,0 10 .     

e) 
62,0 10 .     
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6. Um resistor ôhmico foi ligado a uma fonte de tensão variável, como mostra a figura. 

 

 

 

Suponha que a temperatura do resistor não se altere significativamente com a potência dissipada, de 

modo que sua resistência não varie. Ao se construir o gráfico da potência dissipada pelo resistor em 

função da diferença de potencial U  aplicada a seus terminais, obteve-se a curva representada em:  

a)     

 

c)     

 

e)     

 

b)     

 

 d)     
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7. O gráfico abaixo indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo em um condutor. 

 

 

 

A carga elétrica, em coulombs, que passa por uma seção transversal desse condutor em 15 s  é igual 

a:  

a) 450     

b)  600     

c) 750     

d) 900  

e) 1500    
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8. A grande diversidade nos regimes de oferta de energia em cada região confere ao sistema elétrico 

brasileiro uma característica muito peculiar: a demanda de energia pode ser atendida por uma grande 

variedade de gerações ao longo do território nacional. [...] O esquema a seguir mostra as etapas da 

transmissão da energia elétrica. 

 
 

A tensão elétrica produzida pela usina é elevada antes da transmissão e depois rebaixada antes de ser 

distribuída para a área residencial. A razão para que seja adotado tal procedimento é 

a) a economia gerada pela possibilidade de usar fios mais finos nas linhas de transmissão. 

b) o aumento da potência elétrica transmitida para as residências ao final do processo. 

c) a redução dos efeitos gravitacionais sobre a corrente elétrica transmitida. 

d) o aumento da velocidade de transmissão da corrente elétrica. 

e) a criação de uma corrente elétrica variável na rede. 

 
 

 

 

 

 

  

https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/160987_pre.jpg?1512570493
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9. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento 

mostrado no gráfico. 

 

 

Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V = 

10i + i². 

O gráfico da resistência elétrica (R) do resistor em função da corrente (i) é 
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10. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia-elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica 

quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma 

corrente em torno de 2 ampères e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência 

aproximada de equipa - mentos elétricos. 

 

 

 

O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o(a)  

a) exaustor.  

b) computador.  

c) aspirador de pó.  

d) churrasqueira elétrica.  

e) secadora de roupas. 
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Gabarito 

 

1. C 

A carga elétrica é dada pelo produto da corrente elétrica pelo tempo, de acordo com a equação: 

Q i tΔ=    
 

Mas também a carga elétrica pode ser calculada pelo total de elétrons que circulou multiplicado pela 

carga elementar 19e 1,6 10 C,−=   portanto: 

Q n e=    
 

Igualando as duas equações, podemos calcular o número de elétrons para uma determinada corrente e 

um dado tempo em segundos. 

19

19

60 s
0,1 A 2 min

i t 1min
n e i t n n n 7,5 10 elétrons

e 1,6 10 C

Δ
Δ

−

 


 =   =  =  = 
   

 

2. A 

 
 

3. B 

A carga final é numericamente igual a área do trapézio, destacada na figura. 

 

( ) ( )3 34 1,5
Q A 1200 3.300 mAh 3.300 10 A 3,6 10 s 11.880As 

2

Q 11.880 C.

−+
= =  = =    = 

=

 

 

 

4. E 

Aplicando a 2ª lei de Ohm: 

L 17 0,5
R   R 170 .

A 0,05

ρ
Ω


= =  =
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5. E 

Escolhendo o ponto (1, 2)  do gráfico, temos: 

6

6

U 1
r r 0,5 10

i 2 10
Ω

−
= =  = 

  
 

Como a resistência quadruplica nas condições dadas, obtemos: 
6

6

R 4r 4 0,5 10

R 2 10 Ω

= =  

 =   
 

6. C 

Expressão que relaciona a potência elétrica dissipada pelo resistor de resistência constante com a d.d.p. 

U :  

2

ot
U

P
R

=
 

 

De acordo com a expressão acima, percebemos que a potência é diretamente proporcional ao quadrado 

da diferença de potencial, devendo seu gráfico (a partir do instante inicial) ser equivalente ao de uma 

parábola de concavidade positiva. Sendo assim, a alternativa [C] é a única que representa corretamente 

esta relação.  

 

7. A 

A carga elétrica em módulo que atravessa uma seção transversal do condutor é representada pela área 

sob a reta, isto é, a área entre o gráfico e o eixo do tempo no intervalo citado. 

 
 

15 60
Q área Q Q 450 C

2


=  =  =

  
 

8. A 
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9. D 

 
 

10. D 
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Termodinâmica 

 

Resumo 

 

Termodinâmica é parte da Física que estuda as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras 

formas de energia, mais especificamente a transformação de um tipo de energia em outra, a disponibilidade 

de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. Para entendermos a Termodinâmica, 

alguns conceitos têm que estar bem estruturados em nossas cabeças. São eles: 

• Temperatura: grau de agitação das moléculas. 

• Calor: troca de energia térmica entre os corpos. 

• Energia: capacidade de um corpo em realizar trabalho 

 

Transformações 

Na Termodinâmica estudaremos, basicamente, os gases. Os tipos de transformações que os gases podem 

sofrer são: 

• Isobárica: pressão constante (“bar” é uma unidade de pressão) 

• Isovolumétrica ou Isocórica ou Isométrica: volume constante 

• Isotérmica: temperatura constante 

• Adiabática: transformação sem troca de calor com o meio externo 

 

 

Trabalho de um gás ideal (W) 

Um gás contido num recipiente indeformável com um êmbolo é aquecido. Como as moléculas estarão mais 

agitadas, ocorrerá a expansão do gás. 
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Utilizando a equação do trabalho (W=F.d), a equação da pressão (p=F/A) e a equação de Clapeyron (PV=nRT), 

chegamos à seguinte equação para o trabalho em um gás: 

Onde p é a pressão do gás (que deve ser constante para este tipo de análise) e ΔV é a variação do volume do 

gás (ΔV=d.A). 

Note que, para este tipo de estudo do trabalho em um gás, a pressão deve ser constante (transformação 

isobárica). 

• O gás sofre uma expansão quando W>0 e, obrigatoriamente, ΔV>0. 

• O gás sofre uma contração quando W<0 e, obrigatoriamente, ΔV<0. 

• Se W=0 temos, obrigatoriamente, ΔV=0 (transformação isovolumétrica). 

  

Calor 

Se o gás recebe calor: Q>0 

Se o gás cede calor: Q<0 

Se não ocorre troca de calor: Q=0 (transformação adiabática). 

OBS.: Nas questões onde aparecer que a transformação foi muito rápida, brusca, instantânea ou algo do 

tipo, considerar que a transformação é adiabática. 

 

Energia Interna (ΔU) 

É soma de todas as energias das moléculas do gás. Está relacionada à agitação das moléculas do gás, ou 

seja, relacionado à temperatura do gás. 

• Agitação (temperatura) das moléculas aumenta (ΔT>0): energia interna aumenta, ΔU>0 

• Agitação (temperatura) das moléculas diminui (ΔT<0): energia interna diminui, ΔU<0 

• Agitação (temperatura) das moléculas não muda (ΔT=0, transformação isotérmica): energia interna 

não muda, ΔU=0 

Em um gás monoatômico ideal, a energia interna pode ser calculada pela seguinte relação: 

𝑈 =
3

2
𝑛𝑅𝑇 

 

Primeira Lei da Termodinâmica 

Lei que relaciona a energia interna, quantidade de calor e trabalho de um gás: 

Dica: Pense que o calor é como a comida que você ingere para te dar energia e o trabalho é a energia que 

você gasta para realizar as tarefas diárias (andar, estudar, trabalhar, etc). A energia interna será o saldo de 

energia ao final do dia (por exemplo, a gordura, no caso de a quantidade de energia da alimentação ser 

maior que a energia gasta ao durante o dia).  

A Segunda Lei da Termodinâmica, estudo sobre as Máquinas Térmicas, terá um resumo próprio. Fique ligado! 
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Exercícios 

 

1. Considere as afirmações: 

I. Calor e trabalho são formas de transferência de energia entre corpos. 

II. Calor é medido necessariamente em calorias, enquanto trabalho é somente medido em joules. 

III. Dez calorias valem aproximadamente 42 joules. 

 
Pode-se afirmar que apenas: 

a) I é correta.  

b) II é correta.  

c) III é correta. 

d) I e II são corretas. 

e) I e III são corretas. 

 

 

2. Um gás perfeito sofre uma expansão, realizando um trabalho igual a 200 J. Sabe-se que, no final dessa 

transformação, a energia interna do sistema está com 60 J a mais que no início. Qual a quantidade de 

calor recebida pelo gás? 

a) 260 J. 

b) 320 J. 

c) 450 J. 

d) 540 J. 

e) 680 J. 

 

 

3. Um gás perfeito sofre uma expansão isotérmica ao receber do ambiente 250 J de energia em forma de 

calor. Qual o trabalho realizado pelo gás e qual sua variação de energia interna? 

a) 250 J; zero. 

b) 250 J; 250 J; 

c) Zero; 250 J. 

d) 500 J; 500 J; 

e) Zero; zero. 
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4. A variação da energia interna de um gás perfeito em uma transformação isobárica foi igual a 1200 J. 

Se o gás ficou submetido a uma pressão de 50 N/m² e a quantidade de energia que recebeu do 

ambiente foi igual a 2000 J, então, a variação de volume sofrido pelo gás durante o processo foi 

a) 10 m³ 

b) 12 m³ 

c) 14 m³ 

d) 16 m³ 

e) 20 m³ 

 

 

5. Um gás perfeito sofre uma expansão isobárica, sob pressão de 5,0 N/m2. Seu volume aumenta de 

0,20m3 para 0,60m3. Qual foi a variação de energia interna do gás se, durante a expansão, ele recebeu 

5,0J de calor do ambiente? 

a) 5 J 

b) 10 J 

c) 3 J 

d) 15 J 

e) 30 J 

 

 

6. Leia com atenção e identifique a alternativa correta. 

a) Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema não troca calor com o meio externo. 

b) Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema cede um valor de calor menor que o 

valor do trabalho que recebe. 

c) Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, sempre ocorre variação da energia interna do 

gás. 

d) Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema realiza trabalho; portanto, não recebe 

calor. 

e) Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema recebe trabalho, que é integralmente 

transformado em calor. 
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7. No processo isobárico indicado no gráfico, um gás perfeito recebeu 3000 J de energia do ambiente. 

 
Que variação ocorreu na energia interna desse gás? 

a) 1200 J 

b) 1600 J 

c) 1700 J 

d) 1800 J 

e) 2500 J 

 
 

8. O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerada no sistema elétrico, 

diminuindo seu desperdício, por meio do seguinte processo: água e gás carbônico são inicialmente 

removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada até -198 ºC Presente na proporção 

de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor. A 

energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada 

quando o nitrogênio líquido, exposto à temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande, fazendo 

girar turbinas que convertem energia mecânica em energia elétrica. No processo descrito, o excedente 

de energia elétrica é armazenado pela  

a) expansão do nitrogênio durante a ebulição.  

b) absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição.  

c) realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação.  

d) retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do resfriamento.  

e) liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a liquefação. 
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9. Um gás ideal se transforma de acordo com o ciclo termodinâmico mostrado abaixo no diagrama 

pressão versus volume. Os processos AB e CD são isovolumétricos, e os processos BC e DA são 

isotérmicos. Qual a razão TC/TD entre as respectivas temperaturas absolutas do gás nos pontos C e 

D? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
 

 

10. A figura abaixo mostra o diagrama P×V para o ciclo de um sistema termodinâmico contendo um gás 

ideal monoatômico. 

 
 

Calcule o trabalho total, em Joules, realizado pelo gás no ciclo completo. 

a) 6000 J 

b) 9000 J 

c) 12000 J 

d) 18000 J 

e) 24000 J 
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Agricultura brasileira e a concentração fundiária 

 

Resumo 

 

Para compreender o cenário agrário do Brasil, um dos mais violentos do mundo e também base de nossa 

economia, é preciso compreender o histórico que faz com que, até os dias atuais, o Brasil tenha grandes 

índices de concentração fundiária. Com a consolidação da colonização, o Brasil ficou conhecido 

internacionalmente como um grande exportador de café. Contando com a mão de obra da população 

escravizada, o algodão e o açúcar, nos modelos dos grandes engenhos e propriedades dos portugueses e 

europeus, eram produzidos em larga escala. Nossa dependência do modelo agroexportador, ou seja, da terra, 

passou por altos e baixos, estando novamente consolidada no presente. 

 

Histórico da cenário agrário e da concentração fundiária 

 

Os europeus que vieram para o Brasil com a colonização, receberam políticas que facilitaram o acesso à terra 

e a fixação de propriedades exploratórias e produtivas. A política das sesmarias foi uma estratégia da coroa 

Portuguesa para conceder lotes aos europeus, estimulando a ocupação de terras no território brasileiro. A 

posterior Lei de Terras (1850) é considerada a primeira lei que oficializa a terra enquanto mercadoria, onde 

só quem consegue o acesso a essa propriedade são os que possuem dinheiro para entrar no leilão. Essas 

políticas foram os marcos iniciais de um processo intenso de concentração fundiária, que perdura e possui 

diversas consequências.  

 

É importante ressaltar que os grandes produtores de café possuíam muito poder e influência política, uma 

vez que eram a base da nossa economia. Com a abolição do regime escravocrata até então vigente, houve 

um intenso processo de migração de mão de obra sobretudo japonesa para trabalhar na produção agrícola 

dessas fazendas. Em 1930, com o governo de Vargas, houve o início do processo de industrialização do Brasil, 

que freou o avanço desse tipo de produção, motivado sobretudo pela política de substituição de importações, 

onde o Brasil focou na produção para consumo interno. Essas indústrias porém foram instaladas no lugar de 

grandes fazendas no sudeste. A escolha dessa localização não foi à toa. No sudeste existia a grande 

acumulação de capital advinda da era do café, uma elite consolidada e um sistema de transporte integrado 

que facilitava a produção industrial. Essa elite portanto, com o sistema de heranças, foi também beneficiada 

nesse período, perdurando sua influência política enquanto detentora de propriedade no Brasil.  

 

Pode-se dizer que Juscelino Kubitschek priorizou o investimento na área urbana, no seu modelo 

desenvolvimentista. Porém, um dos pontos de sua política foi o investimento em transportes que visou, entre 

outros motivos, realizar uma integração regional no Brasil. Foi a primeira política econômica integrada para 

as regiões brasileiras, uma vez que antes disso, as regiões eram consideradas arquipélagos econômicos. 



 
 

 

 

2 

Geografia 
 

Nesse momento, grande parte da elite europeia que possuía produção agrícola – como soja, milho, gado e 

vinho – estava concentrada no Sul. O Centro-Oeste era considerado um vazio em termos de ocupação do 

grande capital. Sendo assim, a criação de Brasília e a integração realizada pela construção de rodovias, 

facilitou o acesso. Grande parte da elite do sul foi estimulada, por meio de políticas públicas, a adquirir terras 

no Centro Oeste e investir na produção agropecuária. Atualmente, existem exemplos como a cidade de SINOP, 

dessa elite imobiliária que criou cidades voltadas para o agronegócio. A monocultura nessa região passou a 

crescer muito e não à toa no período da Revolução Verde (1970) a região recebeu muito investimento, com a 

introdução de capital e tecnologia na forma de produzir do campo.  Nesse momento também João Goulart e 

JK consideraram pautar a reforma agrária, que na verdade foi um disfarce para uma política não bem sucedida 

de ocupação de áreas de Amazônia. Apesar disso, esta política beneficiou pequenos proprietários que 

conseguiram título de posse em regiões do Mato Grosso e Tocantins. 

  

Todas essas políticas possuem profundo impacto social que deve ser considerado no cenário de conflito no 

campo. Dados da CPT – Comissão Pastoral da Terra em 2018 revelaram que mais de 16 mil famílias sofrem 

com essa violência. A monocultura e a necessidade de grande quantidade de terra para produção, assim 

como a introdução de tecnologia no campo, pressionam o pequeno produtor a sair de sua propriedade. Muitos 

grupos que não possuíam título de posse como o caso de propriedades de uso comum, ou grupos 

marginalizados que foram vítimas de grilagem perdem o acesso. Os indígenas também sofrem muito com os 

cercamentos das áreas que antes acessavam para usufruir dos bens naturais. Com isso, em 1980 o 

Movimento dos Sem Terra se consolidou. Entre posseiros, atingidos por barragens, migrantes, meeiros, 

parceiros, antigos camponeses e pequenos agricultores que se viram desprovidos do seu direito de produzir 

alimento. Esse grupo reivindica pela ocupação de propriedades improdutivas, regularização de propriedades 

de grupos marginalizados e pela reforma agrária no geral.  

 

É importante citar que durante a ditadura militar, houve um incentivo ao investimento de grande capital no 

campo. Isso ocorreu por meio do PRODECER (Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o 

Desenvolvimento dos Cerrados), que estimulou a expansão da soja no Centro-Oeste por meio de capital 

brasileiro e japonês, acarretando grande expansão agrícola. A agropecuária penetrou no Centro-Oeste e houve 

a modernização da agricultura brasileira. Embora a agricultura cresça muito, a terra continua concentrada nas 

mãos de poucos, além do fato de a vegetação do Cerrado e Pantanal estarem devastadas devido a essa 

expansão agrícola. 

 

Nas décadas de 1980 e 1990, a agricultura continuou crescendo e desempenhando um papel cada vez mais 

importante na economia brasileira. Com isso, o agronegócio foi se desenvolvendo ao longo da gestão de 

Fernando Henrique Cardoso e Lula. Todavia, a agricultura moderna, relacionada à Revolução Verde, vem 

acompanhada da manutenção de uma relação de trabalho atrasada e da concentração fundiária. Portanto, o 

processo de desenvolvimento da economia agrícola é chamado de modernização conservadora, pois, ao 
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mesmo tempo que evolui tecnicamente, mantém algumas características arcaicas. Como visto, ao mesmo 

tempo que a Revolução Verde possibilitou um aumento na produção agrícola e impactou significativamente 

na economia, tornando-se um pilar econômico, percebe-se que o uso de novas tecnologias acarretou 

consequências sociais graves, acentuando as disparidades e conflitos no campo. 

 

Apesar do investimento industrial realizado, o Brasil é um país de industrialização tardia. Estamos sempre um 

passo atrás, dependentes do investimento do capital internacional para desenvolver nossos modelos 

produtivos. Enquanto os países de industrialização primária investem em tecnologias e novas descobertas, 

produtos caros e competitivos, o Brasil e demais países subdesenvolvidos ao redor do mundo se veem 

estratificados no cenário internacional como exportadores de commodities (produtos que servem como 

matéria prima industrial e que possuem alta capacidade de estoque sem perder a qualidade, como petróleo, 

boi, café e soja). Essa dependência do campo remete aos tempos coloniais de regime escravocrata e possui 

graves consequências sociais e ambientais. É preciso refletir qual modelo de crescimento beneficiara a 

população brasileira, para que não percamos por meio da venda, grande parte de nosso território e bens 

naturais para companhias que visam a exportação. 

 

Contudo, é importante frisar que a agricultura familiar, realizada por comunidades tradicionais, quilombolas 

ou pequenos produtores, ainda resiste no Brasil. Esse tipo de cultivo pode acontecer em reservas extrativistas, 

parques ou em pequenas propriedades regularizadas ou de posse. Essa população planta com grande 

diversificação e vende nas feiras. Existiram programas assistencialistas da era PT que estimularam a compra 

dos pequenos produtores para abastecer as escolas públicas, e também a concessão de crédito para o 

pequeno produtor rural. Pela constituição de 88, é dever do Estado regularizar a propriedade de posseiros pelo 

Brasil, lei que possui várias dificuldades para se cumprir, dentre elas a burocracia inacessível para grande 

parte da população, a falta de interesse do Estado, e as terras de uso comum, típicas da herança colonial 

brasileira que não se adequam as exigências para regularização. A concentração fundiária portanto é isso, 

grande parte da população brasileira tem que dividir uma pequena quantidade de área de terra produtiva, 

abastecendo a produção interna, enquanto um grupo pequeno e seleto, concentra em suas mãos grande parte 

do território brasileiro para exportação.
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Exercícios 

 

1. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes 

partes do mundo. No campo brasileiro, também acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela 

expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça 

relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país. 
AQUINO, J. R.; GAZOLLA, M.; SCHNEIDER, S. In: SAMBUICHI, R. H. R. et al. (Org.). A política nacional de agroecologia e 

produção orgânica no Brasil: uma trajetória de luta pelo desenvolvimento rural sustentável. Brasília: Ipea, 2017 (adaptado). 

 

Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva 

apresentada no texto? 

a) Subsidiar os cultivos de base familiar. 

b) Favorecer as práticas de fertilização química. 

c) Restringir o emprego de maquinário moderno. 

d) Controlar a expansão de sistemas de irrigação. 

e) Regulamentar o uso de sementes selecionadas. 

 

 

2. A expansão da fronteira agrícola chega ao semiárido do Nordeste do Brasil com a implantação de 

empresas transnacionais e nacionais que, beneficiando-se do fácil acesso à terra e água, se voltam 

especialmente para a fruticultura irrigada e o cultivo de camarões. O modelo de produção do agro-

hidronegócio caracteriza-se pelo cultivo em extensas áreas, antecedido pelo desmatamento e 

consequente comprometimento da biodiversidade. 
Disponível em: www.abrasco.org.br. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado). 

 

As atividades econômicas citadas no texto representam uma inovação técnica que trouxe como 

consequência para a região a 

a) intensificação da participação no mercado global. 

b) ampliação do processo de redistribuição fundiária. 

c) valorização da diversidade biológica. 

d) implementação do cultivo orgânico. 

e) expansão da agricultura familiar. 
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3. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com 

pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os 

trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. 
OLIVEIRA, A. U. Agricultura brasileira: transformações recentes. In: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp. 

2009 

 

O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de 

a) reforma agrária. 

b) expansão mercantil. 

c) concentração fundiária. 

d) desruralização da elite. 

e) mecanização da produção. 

 

 

4. Durante as três últimas décadas, algumas regiões do Centro-Sul do Brasil mudaram do ponto de vista 

da organização humana, dos espaços herdados da natureza, incorporando padrões que abafaram, por 

substituição parcial, anteriores estruturas sociais e econômicas. Essas mudanças ocorreram, 

principalmente, devido à implantação de infraestruturas viárias e energéticas, além da descoberta de 

impensadas vocações dos solos regionais para atividades agrárias rentáveis. 
AB’SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003 

(adaptado). 

 

A transformação regional descrita está relacionada ao seguinte processo característico desse espaço 

rural: 

a) Expansão do mercado interno. 

b) Valorização do manejo familiar. 

c) Exploração de espécies nativas. 

d) Modernização de métodos produtivos. 

e) Incorporação de mão de obra abundante. 
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5.  

 
GIRARDI, E. R. Atlas da questão agrária brasileira. Disponível em: www.fct.unesp.br. Acesso em: 7 ago. 2012 (adaptado). 

 

A formação do território da soja no Brasil refletiu a seguinte característica espacial: 

a) Inclusão de regiões com elevadas concentrações populacionais. 

b) Incorporação de espaços com baixa fertilidade natural dos solos. 

c) Integração com espaços de consolidação de reservas extrativistas. 

d) Necessidade de proximidade física com os principais portos do país. 

e) Reutilização de áreas produtivas decadentes da tradicional cultura canavieira. 
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6. Canto dos lavradores de Goiás 

Tem fazenda e fazenda 

Que é grande perfeitamente 

Sobe serra desce serra 

Salta muita água corrente 

Sem lavoura e sem ninguém 

O dono mora ausente. 

Lá só tem caçambeiro 

Tira onda de valente 

Isso é que é grande barreira 

Que está em nossa frente 

Tem muita gente sem terra 

Tem muita terra sem gente. 
MARTINS, J. S. Cativeiro da terra. São Paulo: Ciências Humanas, 1979 

 

No canto registrado pela cultura popular, a característica do mundo rural brasileiro no século XX 

destacada é a 

a) atuação da bancada ruralista. 

b) expansão da fronteira agrícola. 

c) valorização da agricultura familiar. 

d) manutenção da concentração fundiária. 

e) implementação da modernização conservadora. 
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7. Observe a figura a seguir 

 

 
Disponível em: www.cetecambiental.eco.br. Acesso em: 5 ago. 2018. 

 

“A chamada modernização do campo é a fase mais evoluída da agricultura e da pecuária, apresentando 

elevado grau de integração com a indústria, com os capitais ou investimentos e com a ciência.” 
COELHO, Marcos de Amorim; TERRA, Lygia. Geografia geral: o espaço natural e socioeconômico. São Paulo: Moderna, 2001, 

p. 388. 

 

A modernização do campo no espaço geográfico brasileiro está relacionada, respectivamente, aos 

seguintes impactos ambiental e social: 

a) recuperação dos solos e execução de uma política de reforma agrária 

b) inversão térmica e redução da fome com a produção dos transgênicos 

c) perda da biodiversidade e concentração da propriedade fundiária 

d) aumento do reflorestamento e promoção da legislação trabalhista no campo 

e) erosão do solo e desconcentração fundiária devido à facilidade do crédito rural 

 

 

8. Apesar do aumento da produção no campo e da integração entre a indústria e a agricultura, parte da 

população da América do Sul ainda sofre com a subalimentação, o que gera conflitos pela posse de 

terra que podem ser verificados em várias áreas e que frequentemente chegam a provocar mortes. 

Um dos fatores que explica a subalimentação na América do Sul é 

a) a baixa inserção de sua agricultura no comércio mundial. 

b) a quantidade insuficiente de mão de obra para o trabalho agrícola. 

c) a presença de estruturas agrárias arcaicas formadas por latifúndios improdutivos. 

d) a situação conflituosa vivida no campo, que impede o crescimento da produção agrícola. 

e) os sistemas de cultivo mecanizado voltados para o abastecimento do mercado interno. 
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9. A modernização da agricultura brasileira, que no início do século XXI está presente em quase todas as 

regiões do país, ainda é tratada na literatura como sendo de cunho “conservador”, uma vez que essa 

modernização 

a) reduziu o crescimento desordenado das cidades. 

b) restringiu a capacidade produtiva do campo. 

c) limitou a quantidade de áreas destinadas ao desmatamento. 

d) distribuiu alimentos à população de baixa renda. 

e) manteve inalterada a estrutura fundiária do campo. 

 

 

10. A soma das exportações do agronegócio brasileiro no período de 12 meses terminado em março 

registrou um novo recorde. Com US$ 79,8 bilhões em vendas entre abril de 2010 e março de 2011 e a 

alta dos preços das commodities (...), o país deve superar, em breve, a marca dos US$ 80 bilhões (...) 

As exportações no período, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa), cresceram 19,7% em relação ao período de abril de 2009 a março de 2010. 
(www.exame.com) 

 

Assinale a alternativa que identifica a tendência provocada pela evolução do agronegócio no Brasil. 

a) Apoio dos produtores ao Código Florestal em vigência desde 1965, porque a modernização 

produtiva permite a reconstituição da vegetação removida por sistemas produtivos precários. 

b) Nova condição do país no cenário econômico internacional, porque, no futuro, as novas 

potências serão produtoras de commodities. 

c) Retenção da população no campo, aumentando o contingente rural, que estava declinando desde 

os anos 1970. 

d) Freio importante no ritmo do desmatamento, em especial, das zonas do norte do Mato Grosso, 

devido ao aumento da produtividade agrícola. 

e) Grande demanda por terras agrícolas, especialmente nos biomas do Brasil central e do Norte do 

país. 
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Gabarito 

 

1. A 
No Brasil, a agricultura familiar é a principal responsável pela produção voltada para o mercado interno. 

A produção orgânica é, geralmente, desenvolvida por esses estabelecimentos familiares. Nesse contexto, 

subsidiar os cultivos de base familiar seria a melhor opção para estimular a expansão desse tipo de 

cultivo. 

 

2. A 

A questão apresenta termos como “empresas transnacionais e nacionais” e “agro-hidronegócio”, que 

apontam para um contexto da agricultura após a Revolução Verde, no qual a agricultura passou por uma 

modernização produtiva (formação de Complexos Agroindustriais – CAIs). Tal modernização possibilitou 

a ampliação da produção, principalmente commodities, destinada ao mercado externo. 

 

3. C 

A Lei de Terras de 1850, como mencionado no texto, definiu que o acesso à terra só poderia se dar por 

meio de compra. Por conta disso, pobres, imigrantes e negros livres ficaram excluídos, o que contribuiu 

para a expansão da concentração fundiária. 

 

4. D 

O Mato Grosso é considerado o coração do agronegócio do Brasil. As novas formas produtivas 

expandiram a fronteira agrícola do Sul em direção ao Centro Oeste. Hoje, essa contínua expansão já 

ameaça a Amazônia. Essa transformação regional só foi possível pela implementação de tecnologia e 

modernização dos métodos produtivos. 

 

5. B 

A formação do território da soja no Brasil incorporou áreas com solos de baixa fertilidade, como no caso 

dos solos lixiviados da Amazônia, ácidos do Centro-Oeste e laterizados do Nordeste. 

 

6. D 

O cenário do Brasil agrário é marcado por conflitos que advêm de um histórico de injustiças ao acesso à 

terra, que se reflete em uma estrutura fundiária extremamente concentrada. 

 

7. C 

O agronegócio apresenta como uma das suas principais características a produção em grandes 

propriedades, consolidando a concentração de terras. O avanço da produção gera, por sua vez, o 

desmatamento e a perda da biodiversidade. 

 

8. C 

A principal característica da estrutura fundiária brasileira e de países da América do Sul é a concentração 

de terras. Muitas vezes, essas propriedades são improdutivas e atendem apenas à especulação 

imobiliária, aguardando a valorização da propriedade para posterior venda. A Revolução Verde 

aprofundou essa desigualdade de acesso à terra. 

 

9. E 

A modernização agrícola é considerada conservadora, pois não alterou a estrutura fundiária, contribuindo 

ainda mais para a concentração de terras. 
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10. E 

O crescimento da exportação de gêneros agrícolas do Brasil exerce uma pressão ambiental sobre as 

Regiões Centro-Oeste e Norte, pois são áreas que a soja, um dos maiores produtos de exportação 

brasileiro, tem ocupado e se expandido. 
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Conflitos no campo e a reforma agrária 

 

Resumo 

 

Os resultados dos investimentos em melhorias para alavancar a produção do campo em um contexto de 

Revolução Verde, podem ser vistos sob duas óticas distintas, pois geraram aumento da produtividade e 

possibilidade de safras cada vez maiores, e praticamente acabaram com qualquer medo de que o aumento 

populacional pudesse criar uma situação de escassez de alimentos, ideia disseminada por alguns, 

principalmente no século XVIII, através das proposições da teoria Malthusiana. Por outro lado, entretanto, a 

modernização no campo causou impacto sobre a estrutura agrária. Pequenos produtores que não 

conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção não atingiram produtividade suficiente para competir 

com grandes empresas agrícolas e se endividaram com empréstimos bancários solicitados para o 

investimento na mecanização das atividades, tendo como única forma de pagamento a venda da propriedade 

para outros produtores. 

Outras consequências podem ser destacadas, tais como: 

• As plantations monocultoras utilizam grandes extensões de terra e acabam se expandindo para áreas 

de florestas nativas por pressão dos ruralistas. Isso reduz a biodiversidade e apresenta enormes riscos, 

já que uma praga ou a queda do preço do produto no mercado podem pôr a perder toda a cadeia 

produtiva regional. Além disso, há a possibilidade da falta de alimentos, que pode ocorrer devido a 

plantação de apenas um tipo de vegetal. 

• Aumento dos latifúndios, devido à falta de competitividade dos pequenos agricultores, fazendo com que 

os mesmos tenham que vender as suas terras. 

• Mecanização do campo e o aumento de tecnologia, que diminuíram drasticamente a utilização do 

trabalho humano, causando desemprego e o êxodo rural, obrigando o trabalhador a buscar emprego nas 

fábricas e serviços nos centros urbanos, aumentando a população nas periferias das grandes cidades, 

colocando essas pessoas em condições precárias e de praticamente exclusão social. 

 

É preciso destacar que, ao mesmo tempo que a revolução agrícola gerou o aumento da produtividade, todas 

essas novidades implantadas na produção agrícola trouxeram à tona diversas consequências, tais como 

os conflitos no campo. 

Grande parte dos conflitos no campo brasileiro decorrem da má distribuição de terras, em que poucos detém 

grandes extensões de terras enquanto muitos detém pouca terra. Os grandes monopólios agrícolas 

permitiram o crescimento da economia brasileira, sempre puxando a balança comercial para cima, 

principalmente através das plantações de soja, no entanto, são reflexo das grandes desigualdades expressas 
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no campo, principalmente pela existência de grandes porções de terras nas mãos de poucos, com índices que 

apontam 2,3% dos proprietários concentrando 47,2% de toda área disponível à agricultura no País. 

Outro aspecto a se destacar é que boa parte das terras são inutilizadas, 175,9 milhões, de um total de 400 

milhões de hectares, são improdutivos no Brasil. Em relação a outras propriedades, percebe-se que nos 

últimos anos os minifúndios caíram de 8,2% para 7,8% da área total de imóveis; as pequenas propriedades, 

de 15,6% para 14,7%; e as médias, de 20% para 17,9%. As grandes propriedades foram de 56,1% para 59,6% 

da área total. 

Essas disparidades geram revolta nos trabalhadores pela diminuição da oferta de trabalho, possibilitando a 

formação de grupos articulados como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que reivindica 

a reforma agrária através da ocupação de latifúndios como forma de pressionar o governo a distribuir melhor 

as terras. O que ocorre em muitos casos é que as ocupações empreendidas pelo MST nem sempre são 

solucionadas pacificamente pelo Estado brasileiro, desencadeando assim conflitos no campo. 

Como visto, ao mesmo tempo que a revolução agrária possibilitou um aumento na produção agrícola e 

impactou significativamente na economia, se tornando um pilar econômico de muitos países, percebemos 

que o uso de novas tecnologias acarretou em consequências sociais graves, acentuando as disparidades e 

conflitos no campo. 

A área do Bico do papagaio, por exemplo, é uma região de intenso conflito até hoje. No dia 17/04/96, dia da 

luta brasileira pela reforma agrária, 19 pessoas foram assassinadas pela PM por ocupar terra de fazendeiro 

na região. Esse conflito ficou conhecido como conflito de El Dorado dos Carajás. A região do Maranhão, Piauí, 

Tocantins, Bahia e parte do recôncavo mineiro são até hoje as áreas mais violentas por conta de conflitos por 

terra. 

  

Principais atores envolvidos nos conflitos no campo 

Posseiro e Grileiro 

Os posseiros são pessoas que tomam a posse de uma terra que não é sua. Essa atitude é justificada pela lei 

do Usucapião que faz um indivíduo ganhar a posse definitiva da terra se a desenvolveu produtivamente e 

morou nela por pelo menos 5 anos. Os grileiros falsificam documentos para se apropriar de terras que já têm 

posseiros, que já pertencem a outras comunidades ou ocupadas, mas com interesse de ser explorada.  A 

falsificação do documento acontece com a prática de guardar o documento falso com grilos, o que deixa a 

aparência do papel mais antiga. Essa prática normalmente foi feita por gente importante dificultando a 

denúncia por parte dos grupos que na correlação de forças que sempre saem em desvantagem.   

 

Madeireiros e Mineradoras 

A exploração do pau Brasil, da cana de açúcar e da soja já representava um grande impacto ambiental, visto 

que para o desenvolvimento destas atividades o desmatamento é uma prática comum. O avanço da soja, do 

milho e da pecuária são os maiores responsáveis pela destruição da Amazônia, mas também houve o 

desmatamento causado pela criação de rotas de deslocamentos.  
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As famílias quando trabalhavam com a soja tinham o interesse indireto de que a agropecuária derrubasse a 

madeira, e passam muitas vezes a ser extratoras de madeira legal e sustentável podendo comercializar. A 

retirada deixa de ser a esmo e passa a ser planejada e controlada e é melhor para as famílias reduzindo os 

conflitos das pequenas famílias que trabalhavam com a soja.  

Outra questão é que diferente da agricultura e da pecuária, atividades que podem ser adaptadas a vários 

espaços diferentes, a mineração só pode ocorrer onde o minério está. Isso faz com que as áreas que possuem 

minério sejam quase que automaticamente das mineradoras, gerando conflitos até com o agronegócio, não 

trazendo a população rival para dentro da mineradora. Essa prática comum até hoje no Brasil gera muitos 

impactos sociais e ambientais. Temos como exemplo Belo Monte e Mariana, onde o mercúrio polui 

fortemente o solo e as águas.  

Além disso há esquemas de escravidão por dívida por meio dos “Gatos”. Esses atores sociais são pessoas 

que chegam até famílias que não tem o mínimo, oferecendo emprego, leva pra Amazônia paga a passagem 

de ônibus a mudança da família, um pouco de comida prometendo trabalho. Mas quando a pessoa chega é 

surpreendida com a notícia de que está devendo tudo que foi cedido para que ela trabalhasse no local. Sendo 

iludidos, chega longe da terra natal e trabalha em regime de escravidão por estar devendo tudo para esse gato, 

ao invés de receber o salário, o trabalho tenta compensar uma dívida gigante, por dever a passagem dele, da 

família, a mudança, a comida, a casa, o material de trabalho. Com uma dívida gigante, a pessoa não pode 

receber salário nem sair dali até pagar, trabalhando sem receber nada em regime similar ao da escravidão. 

 

Criação de reservas indígenas e ambientais 

A constituição de 88, dita constituição cidadã, visa o reconhecimento dos povos presentes no Brasil numa 

maior política de inclusão com teórico respeito aos indígenas e quilombolas. O nosso país tem número 

razoável de reservas, 12% das terras são de reservas sendo a região norte a que tem a maior concentração. 

A maior parte das reservas tem um contingente populacional pequeno em relação a sua área. Também por 

isso a fiscalização das reservas é falha. Apesar da lei, os conflitos de interesse dos atores que querem usar 

as terras como agronegócio, madeireiras, tráfico internacional, etc, não permitem que a reserva se 

mantenha.  Os dados mostram que houve mais desmatamento em áreas de reserva do que fora da Amazônia. 

O código florestal aprovado em 2012 favoreceu a bancada ruralista e não os ambientalistas transformando 

cada vez mais o espaço do campo num território hegemônico, violento e desigual. 
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Exercícios 

 

1.   

 

 

Como indicam os episódios retratados nas reportagens, os conflitos pela posse da terra no Brasil nas 

últimas décadas persistem. Esses conflitos são decorrentes do seguinte processo: 

a) desqualificação do trabalhador rural  

b) encarecimento de insumos agrícolas  

c) reformulação de legislação específica  

d) concentração da propriedade fundiária 

e) expansão do crédito rural 
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2. No Brasil há uma elevada concentração de terras. Os latifúndios predominam, ocupando a maior parte 

da área enquanto os minifúndios têm pouca expressividade percentual. Sobre as características da 

estrutura fundiária brasileira, é correto afirmar que: 

a) Nas grandes concentrações fundiárias, geralmente existem grandes parcelas de terras ociosas. 

b) Os pequenos produtores não têm problemas de endividamento no campo, em virtude das linhas 

de crédito oferecidas pelo Governo Federal. 

c) A mecanização das lavouras nas grandes propriedades tem contribuído para a fixação do homem 

no campo. 

d) No Brasil as maiores áreas de tensão e conflitos por disputa de terras estão localizadas na região 

Sul. 

e) A Revolução Verde possibilitou que todos tivesse acesso à terra, o que levou à diminuição do 

número de conflitos no campo. 

 

 

3. Álcool, crescimento e pobreza 
O lavrador de Ribeirão Preto recebe em média R$ 2,50 por tonelada de cana cortada. Nos anos 80, esse 

trabalhador cortava cinco toneladas de cana por dia. A mecanização da colheita o obrigou a ser mais 

produtivo. O corta-cana derruba agora oito toneladas por dia. O trabalhador deve cortar a cana rente ao 

chão, encurvado. Usa roupas mal-ajambradas, quentes, que lhe cobrem o corpo, para que não seja 

lanhado pelas folhas da planta. O excesso de trabalho causa a birola: tontura, desmaio, cãibra, 

convulsão. A fim de agüentar dores e cansaço, esse trabalhador toma drogas e soluções de glicose, 

quando não farinha mesmo. Tem aumentado o número de mortes por exaustão nos canaviais. O setor 

da cana produz hoje uns 3,5% do PIB. Exporta US$ 8 bilhões. Gera toda a energia elétrica que consome 

e ainda vende excedentes. A indústria de São Paulo contrata cientistas e engenheiros para desenvolver 

máquinas e equipamentos mais eficientes para as usinas de álcool. As pesquisas, privada e pública, na 

área agrícola (cana, laranja, eucalipto etc.) desenvolvem a bioquímica e a genética no país.  
Folha de S.Paulo, 11/3/2007 (com adaptações) 
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Confrontando-se as informações do texto com as da charge acima, conclui-se que 

a) A charge contradiz o texto ao mostrar que o Brasil possui tecnologia avançada no setor agrícola. 

b) A charge e o texto abordam, a respeito da cana-de-açúcar brasileira, duas realidades distintas e 

sem relação entre si. 

c) O texto e a charge consideram a agricultura brasileira avançada, do ponto de vista tecnológico. 

d) A charge mostra o cotidiano do trabalhador, e o texto defende o fim da mecanização da produção 

da cana-de-açúcar no setor sucroalcooleiro. 

e) O texto mostra disparidades na agricultura brasileira, na qual convivem alta tecnologia e condições 

precárias de trabalho, que a charge ironiza. 

 
 

4. Coube aos Xavante e aos Timbira, povos indígenas do Cerrado, um recente e marcante gesto simbólico: 

a realização de sua tradicional corrida de toras (de buriti) em plena Avenida Paulista (SP), para 

denunciar o cerco de suas terras e a degradação de seus entornos pelo avanço do agronegócio.  
RICARDO, B.; RICARDO, F. Povos indígenas do Brasil: 2001-2005. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006 (adaptado). 

 
A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com 
os atuais problemas socioambientais, caracterizados pelas tensões entre 

a) A expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões Centro-Oeste e Norte, e as leis de 

proteção indígena e ambiental. 

b) Os grileiros articuladores do agronegócio e os povos indígenas pouco organizados no Cerrado. 

c) As leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o uso 

capitalista do meio ambiente. 

d) Os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites industriais 

paulistas. 

e) o campo e a cidade no Cerrado, que faz com que as terras indígenas dali sejam alvo de invasões 

urbanas. 
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5. Texto I 
“A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso 

país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Fazemos pressão por meio da 

ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades, que não cumprem a função social, como 

determina a Constituição de 1988. Também ocupamos as fazendas que têm origem na grilagem de 

terras públicas.” 
Disponível em: www.mst.org.br. Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado). 

Texto II 
O pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja: quanto menor o negócio mais 

difícil de manter, pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de 

propriedades produtivas e sustentáveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que 

gere emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. 
LESSA, C. Disponível em: www.observadorpolítico.org.br. Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado). 

 
Nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece 
porque os autores associam a reforma agrária, respectivamente, à 

a) redução do inchaço urbano e à crítica ao minifúndio camponês. 

b) ampliação da renda nacional e à prioridade ao mercado externo. 

c) contenção da mecanização agrícola e ao combate ao êxodo rural. 

d) privatização de empresas estatais e ao estímulo ao crescimento econômico. 

e) correção de distorções históricas e ao prejuízo ao agronegócio. 
 

 

6. Leia a notícia. 
“Um grupo de indígenas que protestava contra a mudança no processo de demarcação de terras cercou 

nesta quinta-feira [18.04.2013] o Palácio do Planalto. De acordo com um dos representantes do 

movimento, Neguinho Tuká, a população indígena não foi ouvida durante o processo de elaboração da 

PEC 215 e teme perder suas terras com as mudanças. “Índio sem terra não tem vida”, declarou o 

coordenador das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Marcos Apurinã. “Não aceitamos e 

não vamos aceitar mais esse genocídio.” O grupo é o mesmo que, na última terça-feira, 16, invadiu o 

plenário da Câmara dos Deputados em protesto contra a PEC 215, que transfere do Poder Executivo 

para o Congresso Nacional a decisão final sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil.” 
Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br. Adaptado. 

São processos que vem contribuindo para o acirramento da tensão social envolvendo a população 

indígena no campo brasileiro: 

a) o avanço das atividades agrícolas, mineradoras e pecuárias de grande porte; a instalação de usinas 

hidrelétricas em terras indígenas; e a permanência da concentração de terras no país. 

b) a expansão da reforma agraria; o aumento do desemprego no campo; e a ausência de políticas de 

assistência social destinada a população indígena. 

c) o avanço das atividades agrícolas, mineradoras e pecuárias de grande porte; a expansão da 

reforma agrária; e a reivindicação da população indígena de direitos não previstos na Constituição 

Federal. 

d) a expansão da reforma agrária e da agricultura familiar; a instalação de usinas hidrelétricas em 

terras indígenas; e a permanência da concentração de terras no país. 

e) a expansão da agricultura familiar no país; o aumento do desemprego no campo; e a ausência de 

políticas de assistência social destinada a população indígena. 
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7. As disputas territoriais podem ocorrer em diferentes escalas geográficas, envolvendo agentes sociais 

também diversificados.  

 

Os quadrinhos acima abordam simultaneamente a violência dessas disputas nas seguintes situações:  

a) invasão de terras indígenas - guerras convencionais deflagradas por potências regionais  

b) conflitos fundiários no campo - intervenções militares realizadas por governos nacionais  

c) apropriação de terras improdutivas - extermínio de minorias efetuado por exércitos regulares  

d) ocupação de reservas ambientais - perseguição de populações civis promovida por milícias locais 

e) invasão de reservas ambientais – conflitos por habitação no espaço urbano 

 

 

8. “Tem muita gente sem terra tem muita terra sem gente"  
Cartaz do MST, inspirado nos versos de lavradores de Goiás. 

 

A luta pela terra no Brasil existe há décadas e já fez várias vítimas entre trabalhadores do campo, 

religiosos e outros. Entre as principais razões dos conflitos de terra no Brasil, pode-se citar: 

a) a disputa pelas poucas áreas férteis em nosso território, típico de terras montanhosas. 

b) a concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos e a ausência de uma reforma agrária 

efetiva. 

c) a divisão excessiva da terra em pequenas propriedades, dificultando o aumento da produção. 

d) a perda do valor da terra agrícola pelo crescimento da industrialização no nosso país. 

e) a utilização intensiva de mão-de-obra permanente, onerando o grande produtor rural. 
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9. Canção dos sem-terra 
A enxada sobe e desce na terra encharcada 

Sobe e desce 

A vontade do homem que a sustenta, 

de ser dono da terra lavrada, 

da terra tratada. 

A enxada sobe e desce no massapé moreno, 

Desde o nascer do sol ao cair do sereno. 

A enxada cortando e a terra cavando 

vai no homem plantando 

a noção da injustiça que faz dele um escravo. 

E a noção da injustiça lhe traz outra noção, 

Que a ele pertence o tesouro maior, 

A força do braço, a vontade do bravo, 

Os caminhos da terra. 

Então vai percebendo e daí entendendo 

uma nova noção, que os caminhos da terra conduzem eles a libertação. 

Extraído do Livro – Crônicas do Milênio - Olival Honor de Brito – Membro  do Instituto Cultural do Cariri – Coleção Itaytera – 

Nº 25 

 

No texto acima, verificam-se tanto um alerta quanto à necessidade de uma reforma agrária quanto um 

fato evidenciado nos últimos anos, que é o da necessidade dos trabalhadores se organizarem para 

conquistar seus objetivos. 

 

A alternativa abaixo que expressa corretamente os processos que envolvem as relações de trabalho e 

produção no campo brasileiro é: 

a) O processo de modernização na agropecuária brasileira somente foi possível a partir da 

promulgação da “Lei de Terras” de 1850, onde a mesma permitiu uma lenta mas efetiva reforma 

agrária ao longo dos anos. 

b) Estudos da pastoral da Terra apontam que a diminuição dos conflitos no campo vem ocorrendo 

de forma vertiginosa, e que os mesmos são decorrentes, por um lado, da ação histórica arbitrária 

e opressiva do Estado e, de outro, da ofensiva dos trabalhadores rurais sem-terra na ocupação dos 

latifúndios. 

c) O modelo agrícola de exportação brasileira é baseado na monocultura e apoia-se na concentração 

da propriedade rural, como por exemplo o cultivo da monocultura soja. 

d) Com a mecanização e o avanço tecnológico, as atividades agrícolas não estão sujeitas à influência 

dos fatores naturais.  

e) Uma política consistente de soberania alimentar no Brasil não tem relação com a necessidade de 

Reforma Agrária e adoção de uma política agrícola de apoio às pequenas unidades de produção. 
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10. Em texto publicado no jornal "O Estado de São Paulo", no dia 8 de junho de 2012, Aldo Rebelo explica 

que “o objetivo central do novo Código Florestal é deixar o agricultor trabalhar em paz e em harmonia 

com o meio ambiente”, de forma que se possa conciliar preservação e crescimento econômico. O 

deputado assegura que, com base na nova legislação, é “possível enfrentar a ilegalidade de boa parte 

da atividade agrícola e da pecuária em razão das restrições impostas, com um mínimo de criatividade, 

que permita aos estados, dentro das exigências atuais, preservar os porcentuais mínimos de cada 

bioma, adaptando-se às condições locais, ao modelo de ocupação do território e à estrutura da 

propriedade da terra”.  

 

O projeto do novo Código Florestal é muito polêmico em razão de: 

a) opor interesses da bancada ruralista aos da bancada ligada à área ambiental. 

b) propor o uso de áreas de preservação para projetos turísticos. 

c) propor a diminuição de áreas de reflorestamento com a ampliação de áreas para cultivo e criação. 

d) defender o uso de espaços de floresta para construção de usinas hidrelétricas. 

e) não ser tão rígido com o desmatamento florestal. 
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Gabarito 

 

1. D 

A questão aborda as consequências de um processo histórico da concentração de terras na mão de 

poucas pessoas, que são grandes grupos que se utilizam da terra principalmente para o mercado externo.  

 

2. A 

O Brasil é caracterizado pelo pequeno número de latifúndios, ou seja, pouco imóveis rurais, mas que 

ocupam grandes extensões de terras, as quais os donos só utilizam em parte. Deste cenário surgem 

inúmeras reinvindicações e conflitos em busca de uma reforma agrária que utilize essas terras 

improdutivas para tal fim. 

 

3. E 

O texto destaca os dois lados da modernização da agricultura. De um lado a mão de obra humana 

tentando alcançar o mesmo nível de produtividade das máquinas, e de outro as máquinas cada vez mais 

desenvolvidas. A charge reforça a problemática das precárias condições de trabalho apontadas no texto. 

 

4. A 

Incialmente, o avanço da fronteira agrícola se deu da região Sul em direção ao Centro-Oeste e atualmente 

está indo em direção à região Norte. Esse avanço criou conflitos entre os chamados posseiros e os povos 

indígenas. Esse conflito se dá pelo avanço das áreas agricultáveis sob as terras indígenas. Cabe destacar 

que a terra para os povos indígenas está ligada às questões culturais, fazendo com que o governo crie 

áreas de proteção indígena e ambiental para manutenção de sua cultura. 

 

5. E 

Os textos apresentados apontam duas visões distintas sobre a Reforma Agrária. O primeiro destaca a 

importância dessa medida pois quase metade das terras no Brasil estão concentradas nas mãos de 

poucas pessoas, o que faz com que muitas outras não tenham acesso a ela. O segundo texto traz uma 

visão diferente, ele defende o investimento em grandes latifúndios como forma de gerar empregos, ou 

seja, subordinando o trabalhador rural aos desígnios do grande latifundiário. 

 

6. A 

A opção destaca corretamente as principais causas das reivindicações dos grupos indígenas no Brasil, 

tais como, o avanço de atividades como o cultivo da soja que vem demandando grandes extensões de 

terra e causando um grande impacto ambiental e social, a questão energética com a construção de 

hidrelétricas que acabam gerando o alagamento de grandes áreas e a inalterada estrutura fundiária 

brasileira.  

 

7. B 

As cenas de tiros de revólver e os diálogos associados às cenas do quadrinho remetem ao contexto dos 

conflitos fundiários rurais, envolvendo a apropriação ilegal de terras por parte de agentes sociais 

poderosos. Ao mesmo tempo, a indagação acerca das formas modernas de resolução de conflitos de 

terras no mundo moderno e a explosão da bomba no último quadrinho reportam o observador às 

intervenções militares realizadas pelas grandes potências mundiais em defesa de seus interesses. 
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8. B 

A frase aponta a existência da concentração de terras no Brasil, onde há poucos latifúndios, mas de 

grande extensão e que se concentram nas mãos de alguns pouco proprietários rurais. Esse cenário acaba 

impulsionou a formação de movimentos que reivindicam a reforma agrária como uma forma de 

distribuição mais igualitária da terra. 

 

9. C 

A soja é uma das principais commodities brasileiras e encontra-se em processo de expansão em direção 

à região norte do país, com a formação de latifúndios agrícolas, exercendo assim pressão sobre os grupos 

sociais locais. 

 

10. A 

As legislações brasileiras referentes ao espaço rural refletem as disputas que permeiam esse espaço, 

sendo possível identificar as demandas dos grupos envolvidos, formando assim uma complexa rede 

normativa. O projeto do novo Código Florestal é marcado por opor a bancada ruralista e a bancada ligada 

à área ambiental. 
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A Era Vargas – Governo Provisório e Constitucional (1930-37) 

 

Resumo 

 

O Governo provisório e a Revolta Constitucionalista  

Em 1930, após a eleição de Júlio Prestes como presidente e a morte do político João Pessoa, na 

Paraíba, inicia-se um processo conhecido como “Revolução de 1930”, que marca o começo da chamada 

“Era Vargas”. O primeiro momento desta nova Era na História do Brasil ficou conhecido pela deposição do 

então presidente Washington Luís e pela instalação de um Governo Provisório, com o gaúcho Getúlio Vargas 

na presidência, reorganizando a esfera política nacional para lidar com a crise econômica de 1929 e para, 

enfim, afastar o que o mesmo chamava de uma “política viciada”, dominada pelas oligarquias do café que 

se revezavam no poder há anos.  

No governo provisório temos como um dos principais acontecimentos a anulação da Constituição de 

1891, a dissolução do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, a nomeação de interventores 

federais e uma maior centralização do poder nas mãos de Vargas. Diversos tenentes e aliados de Getúlio 

foram indicados pelo gaúcho como interventores federais em diversos estados, exceto em Minas Gerais, 

que manteve o Presidente estadual Olegário Maciel, Pernambuco, que manteve o líder local Carlos de Lima 

Cavalcanti e Rio Grande do Sul, com José Antônio Flores da Cunha, que assumiu o governo local. Vargas 

aplicou essa estratégia para terminar com as práticas clientelistas como a Política dos Governadores 

implantada desde Campos Sales na década de 1890. 

Essa política e os atrasos na elaboração de uma nova Constituição incomodaram profundamente as 

elites locais, que antes de Vargas dominavam o mecanismo político-eleitoral, assim as outras velhas elites 

projetavam seu contragolpe fora da capital federal. Vargas ainda tentou conciliar e pacificar a situação, 

promulgando em fevereiro de 1932 um novo Código Eleitoral (imposição da obrigatoriedade do voto, criação 

da Justiça Eleitoral, voto secreto, concessão do direito ao voto a mulheres maiores de 21 anos) e, em março, 

convocando eleições para a Assembleia Constituinte de 1933, no entanto, as ações de Vargas não 

acalmaram os insatisfeitos paulistas, que exigiam eleições e uma nova Constituição de imediato. 

 Assim, os ressentidos fazendeiros paulistas planejavam uma nova empreitada, estes, que desde 

1930 faziam campanha contra Vargas e criticavam a falta de independência dos estados em 1932, 

radicalizaram-se depois da morte dos estudantes Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo em um comício. 

Estes deram o nome para o movimento constitucionalista, chamado então de MMDC. 

O MMDC tinha os planos de fazer um rápido assalto à capital e forçar uma Constituição e novas 

eleições, no entanto, São Paulo, a Frente Única Gaúcha (cisão do PRR) e o Estado de Maracaju (parte sul do 

Mato Grosso que almejava a separação) se viram isolados no cenário nacional e acabaram sendo 

derrotados em 87 dias (23 de maio á 9 de julho de 1932), a revolta contou com 200 mil voluntários, dentre 
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eles estavam Monteiro Lobato, José de Alcântara Machado e Mário de Andrade, o último e o primeiro ainda 

nutriam sentimentos separatistas para o futuro de São Paulo. 

Um dos destaques da revolta foi a Escola Politécnica da USP que desenvolveu diversos armamentos 

com parceria de empresas e engenheiros estrangeiros, como os “TB” ou trens blindados que foram 

importantíssimos na frente Sul  do conflito com o Paraná, os estudantes desenvolveram também carros 

blindados com base nos chassis de tratores e automóveis, mas nada disso foi suficiente para os mais de 

100 mil combatentes federais. No entanto, São Paulo saiu com vitórias parciais, como a promessa de uma 

constituição, eleições em 1933 (que já estavam marcadas) e o direito de eleger um governador. 

 

Governo Constitucional e Intentona Comunista 

O governo constitucional de Getúlio Vargas começa com a Assembleia Constituinte a partir de maio 

de 1933. A nova Constituição veio para substituir 3 anos depois a já anulada carta republicana de 1891. A 

Assembleia Constituinte contou com 214 parlamentares e 40 líderes sindicais, isso é um exemplo da adoção 

do corporativismo , do trabalhismo, da simpatia nutrida pelos regimes fascistas que Getúlio aplicava em 

suas políticas e é um marco de suas relações internacionais. 

A Constituição  varguista foi guiada por princípios mais progressistas como a instituição do voto 

secreto e o direito ao voto feminino e trabalhistas, como a criação da Justiça do Trabalho na própria carta. 

Além disso, nacionalizou as riquezas do subsolos e quedas d’agua para hidrelétricas e abastecimento, 

estatizou também bancos e empresas de seguro, determinou que as empresas estrangeiras deveriam ter 

dois terços de funcionários brasileiros e proibiu diferenças de salário na mesma função, entre outras coisas. 

Em 1934, os opositores de Getúlio Vargas se reuniram sob a sigla da ANL – Aliança Nacional 

Libertadora. A ANL reunia intelectuais como Caio Prado Junior e João Saldanha que tinham inspiração 

marxista. A Aliança foi oficialmente lançada nos fins de 1934 no Congresso Nacional, seu manifesto 

defendia a reforma agrária, o não pagamento das dívidas externas, a nacionalização das empresas 

estrangeiras, a proteção dos pequenos e médios empresários, garantias democráticas amplas e a 

instalação de um governo popular. O documento foi lido por Carlos Lacerda e o presidente honorário seria 

Luís Carlos Prestes, no início de 1935. 

Prestes voltou ao Brasil de forma clandestina de seu exílio na União Soviética. Em julho daquele ano, 

durante um protesto da Aliança, foi lido um manifesto escrito por Prestes que incitava a derrubada do 

governo. Frente a grande repercussão do manifesto, Vargas ordenou o fechamento da ANL que continuou 

o funcionamento na ilegalidade, os opositores então decidiram por cumprir o manifesto de Prestes. 

Então, em novembro, os quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro se levantaram contra o governo, 

sendo que a capital do Rio Grande do Norte ficou sob o comando dos revolucionários durante quatro dias. 

Contudo, o governo não teve dificuldades em sufocar a rebelião encabeçada por Prestes, que, como punição, 

ficou preso durante anos. Porém, é importante destacar que o destino mais triste foi o de sua companheira, 

Olga Benário, que foi mandada por Vargas para a Alemanha como presente para Hitler. Ela morreu em um 

campo de concentração nazista. 
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Vargas usou dessa ocasião para começar um endurecimento da repressão e a supressão de direitos 

políticos, o Brasil estava em estado de sítio e o congresso aprovava leis que ampliavam os direitos do 

presidente. Em 1937, Vargas forjaria um plano comunista a fim de dar o último golpe na cambaleante 

democracia, ele promulgou outra Constituição de inspiração fascista e cancelou as eleições, mergulhando 

o Brasil em uma das mais sangrentas ditaduras. Este processo só foi possível pelo seu alinhamento com as 

elites militares e as oligarquias do campo e da cidade. A aproximação com os regimes fascistas era notável, 

o seu Ministro das Relações Exteriores, Mario de Pimentel Brandão, chegou até mesmo a recusar vistos para 

imigrantes de origem judaica. 

Grande parte da manutenção do poder do Estado Novo estava no DIP (Departamento de Imprensa e 

Propaganda), este órgão federal era encarregado da propaganda oficial e da censura dentro do país, por 

meio da promoção do nacionalismo exaltado pelo medo da “ameaça comunista” e o culto a imagem do 

Estado e de Getúlio. O departamento lançava a base ideológica do regime e conquistando as massas, estes 

faziam amplo uso do rádio e do cinema para sustentar as ideias do regime, houve ainda a criação de uma 

matéria nas escolas chamada “Educação Moral e Cívica” para doutrinar as crianças ao modelo do regime. 
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Exercícios 

 

1. O último presidente a governar o Brasil antes da ascensão de Getúlio Vargas ao poder representava 

os interesses das oligarquias regionais. Em 1930, esses interesses foram atacados por uma nova 

elite, ligada, sobretudo, a políticos do sul do país e ao exército, que ansiava: 

a) pela formação de novas oligarquias regionais com poderes mais fortalecidos em relação ao 

poder 

central. 

b) pela descentralização do poder regional. O que foi feito por meio das intervenções que Vargas 

ordenou durante o governo provisório. 

c) pela restituição da ordem imperial, que levou à restauração da dinastia de Bragança. 

d) pela divisão do país e construção de uma república positivista, que abarcou o Sul e o Sudeste. 

e) pela instituição de um regime federalista aos moldes dos Estados Unidos da América. 

 

 

2. O general Góis Monteiro, Ministro da Guerra de Getúlio Vargas, afirmava em uma carta dirigida ao 

presidente, em 1934: "O desenvolvimento das ideias sociais preponderantemente nacionalistas e o 

combate ao estadualismo (provincialismo, regionalismo, nativismo) exagerado não devem ser 

desprezados, assim como a organização racional e sindical do trabalho e da produção, o 

desenvolvimento das comunicações, a formação das reservas territoriais e milícias cívicas, etc., para 

conseguir-se a disciplina intelectual desejada e fazer desaparecer a luta de classes, pela unidade de 

vistas e a convergência de forças para a cooperação geral, a fim de alcançar o ideal comum à 

nacionalidade". 

No trecho dessa carta estão expressos pontos centrais do regime instalado após a Revolução de 

1930, entre eles: 

a) organização de milícias estaduais, regulamentação das relações trabalhistas e educação. 

b) estímulo à autonomia dos Estados, organização de milícias estaduais e nacionalismo. 

c) organização de milícias estaduais, centralização política e educação 

d) centralização política, regulamentação das relações trabalhistas e nacionalismo. 

e) estímulo à autonomia dos Estados, regulamentação das relações trabalhistas e educação. 
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3. Em março de 1934, Luís Carlos Prestes fundou uma frente popular, a Aliança Nacional Libertadora, 

que objetivava atrair setores democráticos e antifascistas da sociedade para um programa de 

reformas políticas e sociais. O governo de Vargas perseguiu Prestes devido à: 

a) emergência de regimes autoritários na Europa influenciando a organização partidária no Brasil. 

b) cooptação dos sindicatos pelo Estado, com suas sedes tornando-se locais da propaganda oficial. 

c) proposta política de estabelecer um governo revolucionário no Brasil alinhado com a União 

Soviética. 

d) organização da Ação Integralista Brasileira, que defendia um projeto de Estado autoritário para 

o país. 

e) rivalidade entre integralistas e aliancistas, os quais mobilizaram o país, ampliando o clima de 

confrontos. 

 

 

4. A Constituição federal brasileira de 1934, a segunda da República, manteve a base liberal e 

democrática da anterior, mas incorporou novidades importantes, entre elas: 

a) a implantação do sufrágio universal e secreto, o voto direto e obrigatório para todos os cidadãos 

e independência dos três Poderes da República; 

b) o regime representativo e federativo, a autonomia dos estados, o direito ao habeas corpus, a 

criação do casamento civil e do serviço militar obrigatório; 

c) a dissolução dos partidos políticos e do Parlamento, a instituição do imposto sindical, a criação 

da Polícia Secreta e do Ministério do Trabalho; 

d) o estabelecimento da jornada de trabalho de 44 horas semanais, o amplo direito de greve, o 

seguro-desemprego e a criação do pluripartidarismo; 

e) o direito de voto feminino, a legislação trabalhista, o salário-mínimo para os trabalhadores e a 

criação das justiças Eleitoral e do Trabalho. 
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5. A respeito do contexto em que foi concebida a Constituição de 1934, o historiador Marco Antônio Villa 

fez as seguintes considerações: 

O culto do Estado forte é típico do período. Os Estados Unidos não eram mais o modelo. A inspiração 

vinha da Europa, do totalitarismo. Todos atacavam as ideias liberais, consideradas anacrônicas. O 

escritor e ex-deputado Afonso Arinos, que anos depois seria um dos mais importantes líderes da 

União Democrática Nacional (UDN) e um dos mais enfáticos defensores do liberalismo, escreveu, em 

carta a Getúlio Vargas, que o “Brasil precisa de um Estado forte. E esse só os moços, que o sentem 

necessário, poderá criar”. Ainda antes da instalação dos trabalhos, e criticando o líder mineiro Antônio 

Carlos, que foi eleito presidente da Constituinte, disse o que o velho político representava a “rala água 

com açúcar do liberalismo flor de laranja”. 
 (VILLA, Marco Antônio. História das Constituições Brasileiras. São Paulo: Editora LEYA, 2011.). 

Partindo das considerações de Villa, é possível afirmar que: 

a) o “culto do Estado forte”, nessa época, era uma característica restrita à América Latina, portanto, 

o autor erra ao dizer que os modelos europeus eram totalitários. 

b) o “culto do Estado forte” e a rejeição das ideias liberais foram abandonados em 1937, na ocasião 

da instituição do Estado Novo. 

c) a referência aos Estados Unidos, de não serem mais “o modelo”, remete à constituição de 1891, 

a primeira da República. 

d) o governo constitucional de Vargas caracterizou-se pelo pluralismo político e pela política de 

descentralização do poder na esfera do executivo. 

e) as ideias liberais triunfaram no governo constitucional de Vargas, tendo prosseguido em franco 

desenvolvimento durante o Estado Novo, a partir de 1937. 
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6. Nas “Disposições Transitórias” da Constituição de 1934, pode-se ler o seguinte, em seu primeiro 

artigo: 

Art 1º - Promulgada esta Constituição a Assembleia Nacional Constituinte elegerá, no dia imediato, o 

Presidente da República para o primeiro quadriênio constitucional. 

§ 1º - Essa eleição far-se-á por escrutínio secreto e será em primeira votação, por maioria absoluta de 

votos, e, se nenhum dos votados a obtiver, por maioria relativa, no segundo turno. 

[...] 

§ 3º - O Presidente eleito prestará compromisso perante a Assembleia, dentro de quinze dias da 

eleição e exercerá o mandato até 3 de maio de 1938. 

 

Considerando que Vargas estava à frente do poder executivo desde 1930, quando houve o golpe 

contra a República Oligárquica, é possível dizer que o artigo 1º das “Disposições Transitórias” da 

Constituição de 1934: 

a) não favoreceu Vargas, haja vista que ele precisava, nessa época, do voto popular para 

permanecer à frente da presidência da República. 

b) favoreceu os antigos oligarcas de antes da Revolução de 1930. 

c) deflagrou uma nova insurreição armada no Estado de São Paulo. 

d) beneficiou o legado da Revolução de 1930 e o poder centralizador de Vargas ao não convocar 

eleições diretas para presidente. 

e) não favoreceu Vargas, pois Carlos Lacerda, com o apoio da UDN, foi eleito presidente em 1934 

 

 

7. Pode-se afirmar que, entre os principais motivos de ter havido uma Assembleia Constituinte para a 

concepção da Constituição de 1934, está: 

a) a pressão de militares, como o general Costa e Silva, para que o governo tivesse uma nova 

Constituição. 

b) a colaboração ideológica do Partido Comunista Brasileiro para a formação do modelo de governo 

de Getúlio Vargas. 

c) a influência do modelo de Estado dos EUA. 

d) a influência do modelo parlamentarista da Inglaterra. 

e) a pressão política advinda da Revolução de 1932. 

 
 
 

8. A política industrial da Era Vargas caracterizou-se por promover: 

a) a internacionalização da economia, com ênfase na produção de bens de consumo. 

b) as bases para a expansão industrial, por meio de uma política econômica intervencionista, 

pragmática e nacionalista 

c) a introdução de capitais estrangeiros e a prática econômica liberal. 

d) a redução do papel do Estado no desenvolvimento econômico. 

e) a reintegração do país no sistema econômico mundial, por meio da monocultura cafeeira. 
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9. Com respeito à Ação Integralista no Brasil, na década de 1930, é correto afirmar que 

a) foi uma cópia fiel do fascismo italiano, inclusive nas cores escolhidas para o uniforme usado nas 

manifestações públicas. 

b) foi um movimento sem expressão política, pois não tinha líderes intelectuais, nem adesão 

popular. 

c) tinha como principais marcas o nacionalismo, a base sindical corporativa e a supremacia do 

Estado. 

d) elegeu católicos, comunistas e positivistas como antagonistas mais significativos. 

e) foi um movimento financiado pelo governo getulista, o que explica sua sobrevivência. 

 

 

10. O fato é que de obra de ficção o documento foi transformado em realidade, passando das mãos dos 

integralistas à cúpula do Exército. A 30 de setembro, era transmitido pela "Hora do Brasil" e publicado 

em parte nos jornais. 
(FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo. Edusp, 1996). 

 

O documento a que o texto se refere ajudou Getúlio Vargas a dar o golpe que criou o Estado Novo. 

Trata-se do: 

a) Plano Bresser 

b) Plano Quinquenal 

c) Plano de Metas 

d) Plano Nacional de Desenvolvimento 

e) Plano Cohen 
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Gabarito 

 

1.  B 

O início do Governo Provisório marca um intenso combate de Vargas ao que o mesmo definia como 

uma “política viciada”, composta por poderes locais e uma oligarquia que sempre se revezava no poder. 

O novo governo indica assim Interventores Federais, responsáveis pela descentralização desses 

poderes locais, acaba com as Assembleias Legislativas e centraliza o poder nas mãos de Vargas. 

 

2.  D 

Podemos destacar o trecho da carta: “O desenvolvimento das ideias [...] nacionalistas e o combate ao 

estadualismo (provincialismo, regionalismo, nativismo) […], o desenvolvimento das comunicações, a 

formação das reservas territoriais e milícias cívicas […], a convergência de forças para a cooperação 

geral, a fim de alcançar o ideal comum à nacionalidade". O trecho marcado aponta as principais ideias 

projetadas durante o Governo Provisório e se consolidaram na chamada Era Vargas, com políticas 

nacionalistas, valorização do trabalho e centralização do poder, que evitavam, sobretudo, o crescimento 

da luta de classes, a autonomia de forças locais e, por fim, valorizava a ideia de uma nação unida em 

prol do desenvolvimento. 

 

3.  C 

Luís Carlos Prestes fundou a Aliança Libertadora Nacional inspirado no comunismo revolucionário 

internacional, cujo poder central era a URSS.  

 

4. E 

Algumas das medidas já haviam sido criadas durante o Governo Provisório, logo, foram incorporadas 

a nova Constituição de 1934.  

 

5.  C 

A primeira constituição da República do Brasil foi promulgada em 1891 e tinha como modelo principal 

a constituição dos Estados Unidos da América, como acentua Marco Antônio Villa. 

 

6.  D 

Com a Constituição de 1934, Vargas consegui estabelecer eleições indiretas que o manteriam mais 

quatro anos no poder, consolidando as conquistas da chamada Revolução de 1930. Destaca-se que, 

apesar da eleição ser indireta, Vargas já tinha entre deputados e senadores a maioria necessária para 

a vitória. 

 

7.  E 

O Governo Provisório, desde 1930, já anunciava que realizaria novas eleições, mas sempre as atrasava. 

Com o movimento Constitucionalista de 1932, no entanto, houve um aumento da pressão por uma 

Assembleia Constituinte imediata e por novas eleições no país. O movimento, apesar de derrotado, 

acelerou o processo da constituinte, que aconteceu em 1934. 

 

8.  B  

A partir de 1930 a industrialização passa a ser uma preocupação governamental, incentivada e 

sistematizada, em seu primeiro momento, pelo Estado. 
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9.  C  

Inspirado no Fascismo, a AIB teve como  principal líder Plínio Salgado e foi um movimento de forte 

expressão nacionalista, católica e defendia um Estado forte e autoritário. 

 

10.  E 

O Plano Cohen foi um documento falso “encontrado” pela AIB e que apontava para eminência de um 

suposto plano comunista de golpe. É a partir desta falsa ameaça que Getúlio Vargas justificava o golpe 

que dá início ao Estado Novo. 
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A Primeira República no Brasil  – crise 

 

Resumo 

 

A sociedade antes da revolução de 1930, estava em um grau de agitação muito alto, diversos grupos, 

desde os primeiros anos da república, contestaram o sistema política vigente.  Dentre os movimentos de 

insatisfação, destacaremos aqui os mais importantes: 

 

Canudos (1896-97) 

Ainda nos primeiros anos da República, ocorreu a  Guerra de Canudos, um confronto entre o Exército 

Brasileiro e os integrantes de um movimento popular de fundo religioso liderado por Antônio Conselheiro. 

Para compreender a Guerra de Canudos, é necessário entender o fenômeno do messianismo. Antônio 

Conselheiro, nome adotado pelo cearense Antônio Vicente Mendes Maciel (1830-1897), tornou-se conhecido 

no nordeste brasileiro como um profeta que possuiria dons “messiânicos”, ou seja, que trazia as promessas 

de um tempo novo, de uma nova era para uma região assolada pela miséria.  Canudos pode ser considerado, 

assim,  um movimento contra a miséria e a concentração fundiária, já que a estrutura econômica do Brasil 

funcionava – desde os tempos da colonização - baseada no latifúndio, onde predominava a monocultura. 

Neste momento aqueles que não possuíam terras tinham sua mão de obra explorada e, especialmente na 

regiões do interior do país, viviam na miséria.  

Em poucos anos, uma multidão de peregrinos começou a seguir Antonio Conselheiro, que organizou 

o Arraial de Canudos, no interior da Bahia, povoado que contava com 25.000 pessoas. O conflito foi motivado 

pelo incômodo do Governo Republicano, com apoio dos latifundiários, que não concordava com o fato dos 

habitantes de Canudos não pagarem impostos e viverem sem seguir as leis estabelecidas. Eles afirmavam, 

além disso, que Antônio Conselheiro defendia a volta da monarquia. O Arraial foi combatido pelas tropas 

governistas e a população massacrada. Apesar disso, a Guerra tem um importante significado simbólico: 

represento a resistência das populações marginalizadas no sertão nordestino. 

 

 Contestado (1912-16) 

O conflito ocorreu nas fronteiras entre o Paraná e Santa Catarina. A população pobre não possuía 

terras e padecia com a escassez de alimentos. Nessa região subsistiam os grandes fazendeiros e 

empreendedores americanos da Brazil Railway, responsáveis pela implantação de uma ferroviária que uniu o 

Rio Grande a São Paulo. Para a construção da estrada de ferro, milhares de família de camponeses perderam 

suas terras, o que gerou muito desemprego entre os camponeses da região.  

  



 
 

 

 

2 

História 
 

Nesta época, as regiões mais pobres do Brasil eram terreno fértil para o aparecimento de lideranças 

religiosas de caráter messiânico. Na área do Contestado não foi diferente, pois, diante da crise e insatisfação 

popular, ganhou força a figura do beato José Maria, que conseguiu reunir milhares de seguidores, 

principalmente de camponeses sem terras. 

Os coronéis da região começaram a ficar preocupados com a liderança de José Maria e sua 

capacidade de atrair os camponeses. O governo passou a acusar o beato de ser um inimigo da República, que 

tinha como objetivo desestruturar o governo e a ordem da região. Com isso, policiais e soldados do exército 

foram enviados para o local, com o objetivo de desarticular o movimento.  

 

O Cangaço 

Ao lado de Canudos e Contestado, outro fenômeno ocorrido durante a Primeira República foi o 

banditismo social. No nordeste brasileiro, ele ficou conhecido como Cangaço. Os cangaceiros surgiram no 

final do século XIX, após o período de grande seca, onde houve o agravamento do fome e da miséria e  a 

formação de bandos armados independentes do controle dos grandes fazendeiros.   

Eles são interpretados pela historiografia ora como “heróis” que roubavam dos ricos para dar aos 

pobres, ora como bandidos que corrompiam a ordem estabelecida. Em todo caso, os Cangaceiros, durante a 

Primeira República, se utilizavam de práticas não legais como forma de resistência à miséria na qual viviam. 

O mais conhecido entre os cangaceiros foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que atuou no nordeste 

brasileiro e ficou conhecido como “rei do cangaço”. 

 

Revolta da Vacina (1904) 

Desde meados do século XIX, as precárias condições de higiene da cidade do Rio de Janeiro haviam 

disseminado epidemias de doenças como a cólera, a varíola e a febre amarela. O rápido crescimento da 

população em finais do século XIX e início XX veio agravar essa situação.  Para abrigar tanta gente, os 

casarões do centro da cidade foram divididos em pequenos cômodos e alugados, os chamados cortiços. O 

porto da cidade, além disso, sofria com a pouca profundidade, o que impedia o atracamento de navios de 

grande porte da capital da República. 

Para cumprir seu programa de governo  - que previa a modernização do Rio de Janeiro – o então 

presidente Rodrigues Alves nomeou Pereira Passos para a prefeitura do Distrito Federal e Oswaldo Cruz para 

cuidar do saneamento. O programa do então presidente previa a transformação da cidade do Rio em um 

cartão postal.  Nas regiões centrais da cidade, as ruas estreitas foram substituídas por largas avenidas, 

inspiradas nos bulevares franceses, assim como a região portuária passou por um processo de modernização. 

O custo social dessas modernizações, no entanto, foi bastante elevado. Vastos contigentes de população 

foram expulsos de suas habitações para dar lugar a largas avenidas e praças. Derrubaram-se os cortiços – o 

chamado ‘bota baixo’ -  e ergueram edifícios. 
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Nesse ambiente, iniciou-se o projeto de saneamento da cidade. Em outubro de 1904, aprovou-se uma 

lei que instituía a vacinação obrigatória. Ela foi o estopim da revolta popular conhecida como Revolta da 

Vacina.  Sem conhecer os efeitos e intuítos da vacinação, boa parte da população  se revoltou contra as 

medidas.  As ruas da cidade do Rio foram tomadas pela população, onde erguerem-se barricadas e ocorreram 

uma série de embates entre os revoltosos e a forças da polícia e do exército.  

 

Revolta da Chibata (1910) 

Ocorrida também na cidade do Rio de Janeiro, a Revolta foi realizada por membros das Marinha.  A 

sua motivação foi a luta contra os castigos físicos, baixos salários e as péssimas condições de trabalho 

sofridos principalmente pelos marinheiros de baixa patente, que em geral eram escravos recém libertos.  

O levante, ocorrido no Encouraçado Minas Gerais, foi liderado pelo experiente João Cândido Felisberto, 

conhecido como “Almirante Negro”. O motim terminou com a morte do comandante do navio e mais dois 

oficiais. 

Conseguindo a adesão de outros Encouraçado, em carta ao governo, os revoltosos solicitavam: o fim 

dos castigos físicos; melhores condições de alimentação e trabalho; e a anistia para todos envolvidos na 

revolta. O presidente Marechal Hermes da Fonseca acatou as reivindicações dos amotinados, encerrando a 

revolta. 

 

Greve Geral de 1917 

Paralisação geral da indústria e do comércio do Brasil, ocorrida em São Paulo em Julho de 1917,  foi 

resultado das organizações operárias de inspiração anarco sindicalista. Esta mobilização operária foi uma 

das mais abrangentes e longas da história do Brasil.  

O contexto geral da eclosão da greve remete ao período internacional de revoltas, motins e greves 

que varreu o mundo na segunda parte do ano de 1917, particularmente crítico por causa da estagnação do 

conflito mundial. No caso específico brasileiro e particularmente paulistano, o movimento foi a reação 

operária a um período de intensificação do horário de trabalho, de subida repentina dos preços e estagnação 

dos salários: ou seja, de uma fortíssima piora do poder de compra e das condições de trabalho. 

 

Tenentismo 

O tenentismo foi um movimento político e militar organizado por jovens oficiais da baixa oficialidade 

do exército brasileiro, motivado pela insatisfação com o regime político da Primeira República, especialmente 

com o domínio imposto pelas oligarquias. 

O tenentismo atuou de 1922 a 1927 e, ao longo desse período, uma série de rebeliões nomeadas 

como levantes tenentistas ocorreram. A primeira grande revolta tenentista ficou conhecida como Revolta do 

Forte de Copacabana.  (1922). Outros movimentos desse período foram a Comuna de Manaus e a Revolta 

Paulista de 1924.  Os desdobramentos da Revolta Paulista deram início à Coluna Prestes. 
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A Crise de 1929 

Como se pode perceber, ao longo das primeiras décadas do século XX, foram crescentes os 

movimentos de insatisfação com o sistema repúblicano adotado, onde prevalecia os interesses de uma elite 

política. Além da insatisfação política e social, a crise de 1929 afetou a economia agroexportadora do café, o 

que abalou o poder econômico das elites cafeeiras do Sudeste. 

. Os Estados Unidos, enquanto maior comprador do café produzido no Brasil, reduziu drasticamente as 

importações do produto, pondo a economia brasileira em dificuldades.  Além disso, a indicação de Júlio 

Prestes (candidato de São Paulo)  pelo também paulista  Washington Luís deixou os mineiros muito 

insatisfeitos, uma vez que houve a ruptura da aliança política até então estabelecida (A Política do Café com 

Leite). Em reação a isso, formou-se  a Aliança Liberal, composta por Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do 

Sul  e Minas Gerais, lançando a candidatura de Getúlio Vargas. Essa nova aliança propunha transformações 

no sistema político e eleitoral brasileiro, o que lhe garantiu a adesão de setores como: os tenentes, mulheres, 

operários e as classes médias. 

Apesar disso, Júlio Prestes foi eleito, ainda que  sob acusação de corrupção eleitoral.  Enquanto a 

sucessão eleitoral parecia concluir-se sem grandes transformações, João Pessoa,  vice de Vargas,  foi 

assassinado, deslegitimado o governo recém eleito. As massas insatisfeitas foram  às ruas acusando Júlio 

Prestes do assassinato. Enquanto isso, Vargas e seus apoiadores lideraram um golpe e assumiram o poder 

no movimento que ficou popularmente conhecido como Revolução de 1930. 
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Exercícios 

 

1. “Em 1º de março, primeiro dia de carnaval, foram realizadas as eleições de 1930. Apuradas as urnas, 
venceu o candidato governista Júlio Prestes com mais de um milho de votos, contra 737 000 para 
Getúlio Vargas. A Aliança Liberal estava derrotada! O slogam ‘O Programa é mais do povo que do 
candidato’ não conseguiu desbancar a máquina eleitoral montada pelo governo em 17 Estados. A 
fraude, praxe na época, dominou o pleito de parte a parte”.  

(In Nosso Século. São Paulo: Abril Cultural. v. 5. p. 34).  

 
É fácil notar que o trecho está tratando do contexto político-eleitoral de 30, em relação ao qual é correto 
dizer mais que:  

a) Tais eleições tiveram seus resultados plenamente respeitados pelos atores do processo 

respectivo;  

b) Consagrou uma alternância legal e legítima de poder à frente da presidência da república;  

c) Imerso o Brasil em profunda crise social, mas com economia vigorosa e sem sobressaltos, a 

presidência Júlio Prestes foi das mais profícuas que o Brasil conheceu em sua história republicana;  

d) São Paulo foi vanguardista das mudanças impostas ao país, e o fez pelo levante popular de 9 de 

julho, enquanto que o Piauí também se levantava em prol da “revolução” emergente;  

e) a Aliança Liberal acabou por triunfar sob a liderança de uma fração militar e de Getúlio Vargas, 

quebrando a ordem constitucional vigente e organizando novo governo federal. 

 
 

2. "A década de 1920 foi marcada pela instabilidade política. Até então, a governabilidade do país era 

garantida por um pacto entre as elites agrárias (as oligarquias). Este pacto se expressava na política 

dos governadores, na aliança café-com-leite, no coronelismo e na dominação regional das oligarquias."  
(ARRUDA, J. J. de A. & PILETTI, N. Toda História: História Geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2002. p. 355.)  

 
A respeito da História do Brasil da década de 1920, assinale a alternativa incorreta.  

a) No ano de 1922, a guarnição militar do Forte de Copacabana se rebelou, exigindo a renúncia do 

presidente Artur Bernardes. O levante foi derrotado, e o episódio ficou conhecido como "Os Dezoito 

do Forte de Copacabana".  

b) Constituído por jovens tenentes e capitães, o Tenentismo foi um movimento de enfrentamento ao 

governo federal, exigindo mudanças políticas como voto secreto e reforma do ensino.  

c) Na década de 1920, o café continuava sendo um dos principais sustentáculos da economia 

brasileira, e, no meado da década, o Brasil já era responsável por 3/5 da produção mundial.  

d) O descontentamento de vários segmentos sociais com a situação vivida no Brasil durante a 

década de 1920 culminou na chamada Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder.  

e) A década de 1920 foi marcada também pela primeira eleição brasileira em que o Partido 

Comunista elegeu uma grande bancada na Câmara Federal. 
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3. Em tempos de forte turbulência republicana, o ano de 1922 converteu-se em marco simbólico de 

grandes rupturas e da vontade de mudança. Eventos como a Semana de Arte Moderna, o levante 

tenentista, a criação do Partido Comunista e ainda a conturbada eleição presidencial sepultaram 

simbolicamente a Velha República e inauguraram uma nova época.  
(Aspásia Camargo, “Federalismo e Identidade Nacional”, Brasil, um século de transformações. 2001.)  

 
Pode-se afirmar que a situação descrita decorre, sobretudo,  

a) do forte crescimento urbano e das classes médias.  

b) do descontentamento generalizado dos oficiais do Exército.  

c) da postura progressista das elites carioca e paulista.  

d) do crescimento vertiginoso da industrialização e da classe operária.  

e) da influência das vanguardas artísticas europeias e norte-americanas. 

 

 

4. Segundo Anita Prestes, “o tenentismo vinha preencher o vazio deixado pela falta de lideranças civis 

aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro que começava a sacudir as já caducas 

instituições políticas da República Velha”. 

(PRESTES, Anita. “A Coluna Prestes”. São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 73.) 

 

De acordo com o texto, é correto afirmar que: 

a) os “tenentes” queriam moralizar a vida política nacional, propondo uma ampla aliança de esquerda. 

b) os “tenentes” queriam deixar de ser meros “jagunços” nas mãos das oligarquias estaduais, 

amparados por um programa democrático. 

c) os “tenentes” queriam pôr fim à política democrática instaurada com a República Velha e promover 

um regime ditatorial único e capaz de finalizar o atraso econômico representado pelas antigas 

oligarquias cafeeiras. 

d) os “tenentes” apresentaram-se como substitutos dos frágeis partidos políticos de oposição aos 

regimes oligárquicos e à desorganização da sociedade. 

e) o tenentismo representou um movimento que buscava romper com a tradição de intervenção 

militar na política, presente desde a Proclamação da República. 
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5. Num momento em que o Estado republicano oligárquico já apresentava sintomas de declínio o 

problema criado pela sucessão, até então dividida entre São Paulo e Minas Gerais, desencadeou o fim 

do regime.  
(Leonel Itaussu. História do Brasil) 

 

Considerando que as atuais circunstâncias do país exigem de todos o sacrifício das suas comodidades 

e interesses, em favor da defesa da causa pública, resolveram os abaixo-assinados fundar um partido 

ao qual denominaram Partido Democrático, nome assaz significativo por inculcar o seu principal 

objetivo, de obter para o povo o livre exercício da soberania e da escolha de seus representantes.  
(“Manifesto à Nação”. In Edgar Carone. A Primeira República 1889-1930)  

 
 

Os textos apresentam o cenário vivido pelo Brasil quando da disputa à sucessão do presidente 

Washington Luís. Quanto ao envolvimento do Partido Democrático nesta eleição, aponte a alternativa 

que demonstre qual era a composição do Partido Democrático (PD) e qual foi a sua posição na eleição:  

a) O PD era composto por membros da aristocracia cafeeira e apoiou a candidatura de Júlio Prestes.  

b) O PD era formado por dissidentes do Partido Republicano Paulista (PRP) e apoiou o candidato da 

Aliança Liberal.  

c) O PD era composto exclusivamente por membros da classe média e seguiu a atitude de Luís Carlos 

Prestes que se recusou a apoiar algum candidato.  

d) O PD surgiu como um movimento operário e seguiu as posições defendidas pelo Partido 

Comunista.  

e) O PD contava com intensa influência de militares e a exemplo dos tenentistas apoiou a candidatura 

de Júlio Prestes, candidato lançado pelo governo. 
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6. Manifesto de Luís Carlos Prestes (maio/1930): 
 
“[...] Mais uma vez os verdadeiros interesses populares foram sacrificados vilmente, mistificado todo o 
povo, por uma campanha aparentemente democrática, mas que, no fundo, não era mais do que a luta 
entre os interesses contrários de duas correntes oligárquicas, apoiadas e estimuladas pelos dois 
grandes imperialismos que nos escravizam e aos quais os politiqueiros brasileiros entregam, de pés e 
mãos atados, toda a Nação. Fazendo tais afirmações, não posso, no entanto, deixar de reconhecer entre 
os elementos da Aliança Liberal grande número de revolucionários sinceros, com os quais creio poder 
continuar a contar na luta franca e decidida que ora proponho contra todos os opressores. [...] Contra 
as duas vigas mestres que sustentam economicamente os atuais oligarcas, precisam, pois, ser 
dirigidos os nossos golpes – a grande propriedade territorial e o imperialismo anglo-americano. Essas, 
as duas causas fundamentais da opressão política em que vivemos e das crises econômicas em que 
nos debatemos. [...] O governo dos coronéis, chefes políticos, donos da terra, só pode ser o que aí 
temos: opressão política e exploração não positiva”.  

In: TÁVORA, Juarez. Memórias: uma vida e muitas lutas. Rio de Janeiro: Ed. José Olímpio, 1973.  
 

De acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o Manifesto se posiciona  

a) a favor de uma república comunista, nos moldes da soviética, e, para tanto, apoia a Aliança Liberal, 

que ganhou as eleições de 1930.  

b) contra a Aliança Liberal, por ela manter os privilégios oligárquicos associados ao imperialismo 

anglo-americano, defendendo a ideia de uma revolução popular no Brasil.  

c) contrário à Aliança Liberal, mantenedora da estrutura oligárquica de poder, ao defender, entre 

outros pontos, o “voto de cabresto” e o livre comércio externo.  

d) de forma neutra, uma vez que havia, na formação da Aliança Liberal, os Partidos Republicanos 

Paulista, Rio-grandense e Mineiro, representantes da política do “café-com-leite”.  

e) em prol da Aliança Liberal como meio para os trabalhadores urbanos e rurais chegarem ao poder, 

seguindo o modelo do comunismo pregado por Mao-Tsé-Tung, quando da realização da “Longa 

Marcha”. 

 
 

7. O economista Celso Furtado, em seu livro Formação Econômica do Brasil, na última parte, analisa os 

efeitos da Grande Depressão de 1929 sobre a Economia Brasileira, particularmente em relação à 

produção de café e à industrialização. Dentre as afirmações de Furtado, podemos citar  

a) a Grande Depressão de 1929 que provocou a crise do setor cafeeiro e induziu a diversificação das 

exportações agrícolas.  

b) a Grande Depressão de 1929 que provocou a crise do setor cafeeiro e a mudança do eixo dinâmico 

da economia para a região nordeste.  

c) a Grande Depressão de 1929 que não atingiu o setor cafeeiro, pois este produzia para o mercado 

interno.  

d) a Grande depressão de 1929 que provocou a crise do setor cafeeiro e induziu, indiretamente, o 

crescimento da produção industrial para o mercado interno.  

e) a Grande depressão de 1929 que provocou a crise do setor cafeeiro e induziu, indiretamente, o 

crescimento da produção industrial para o mercado externo. 
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8. Desgraçado processo que escamoteia as tradições saudáveis e repousantes. O ‘café’ de antigamente 

era uma pausa revigorante na alucinação da vida cotidiana. Alguém dirá que nem tudo era paz nos 

cafés de antanho, que havia muita briga e confusão neles. E daí? Não será por isso que lamento seu 

desaparecimento do Rio de Janeiro. Hoje, se houver desaforo, a gente o engole calado e humilhado. Já 

não se pode nem brigar. Não há clima nem espaço.  
ALENCAR, E. Os cafés do Rio. In: GOMES, D Antigos cafés do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Kosmos, 1989 (adaptado).  

 
O autor lamenta o desaparecimento dos antigos cafés pelo fato de estarem relacionados com  

a) a economia da República Velha, baseada essencialmente no cultivo do café.  

b) a ócio (“pausa revigorante”) associado ao escravismo que mantinha a lavoura cafeeira.  

c) a especulação imobiliária, que diminuiu o espaço disponível para esse tipo de estabelecimento.  

d) a aceleração da vida moderna, que tornou incompatíveis com o cotidiano tanto o hábito de “jogar 

conversa fora” quanto as brigas. 

e) o aumento da violência urbana, já que as brigas, cada vez mais frequentes, levaram os cidadãos a 

abandonarem os cafés do Rio de Janeiro. 

 
 

9. Vitoriosa a revolução, abre-se uma espécie de vazio de poder, por força do colapso político da burguesia 

do café e das demais frações de classe para assumi-lo em caráter exclusivo. O Estado de Compromisso 

é a resposta para essa situação.  

Boris Fausto  
O texto nos permite concluir que, após a Revolução de 1930, estabeleceu-se no país:  

a) A mesma estrutura política existente no período anterior.  

b) A centralização, pelo governo, das decisões políticas e financeiras, dentro de um quadro de 

alianças, em virtude da heterogeneidade das forças revolucionárias.  

c) O total desaparecimento do poder e do prestígio das forças oligárquicas.  

d) A ascensão da burguesia industrial, única classe que deu total apoio a Vargas no processo 

revolucionário.  

e) O isolamento das forças armadas e da máquina burocrática do Estado, que no participaram do 

Estado de Compromisso. 
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10. Reflita sobre o texto. 
A Revolução de 1930 põe fim à hegemonia da burguesia do café (...). O episódio revolucionário 

expressa a necessidade de reajustar a estrutura do país, cujo funcionamento, voltado essencialmente 

para um único gênero de exportação, se torna cada vez mais precário. A oposição ao predomínio da 

burguesia cafeeira não provém, entretanto, de um setor industrial (...). Pelo contrário, dadas as 

características da formação social do país, há uma complementaridade básica entre interesses 

agrários e industriais.  
(Boris Fausto. A Revolução de 1930. São Paulo: Brasiliense, 1972. p. 112-114)  

 
O texto analisa elementos socioeconômicos importantes da sociedade brasileira na Primeira República 

(1889-1930). As ideias do texto confirmam que:  

a) o sistema agrário brasileiro sofreu transformações substanciais na década de 1930, com o 

surgimento da indústria pesada e de bens de consumo duráveis.  

b) a indústria brasileira se expandiu nas primeiras décadas do século XX devido, em grande parte, à 

aplicação de capital cafeeiro na produção de artigos manufaturados.  

c) a crise por qual passou a economia brasileira nas duas primeiras décadas do século XX estava 

diretamente relacionada ao fato de os governos terem mantido o café como único produto de 

exportação.  

d) a burguesia cafeeira brasileira tornou-se revolucionária na medida em que foi agente do processo 

de diversificação da produção econômica do país, ocorrido na primeira década do século XX.  

e) as contradições entre os interesses dos setores agrários e dos setores industriais representaram 

obstáculos para o desenvolvimento industrial do Brasil na década de 1930 
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Gabarito 

 

1. E 

depois de diversas fraudes eleitorais desde o início da república foram o meio da manutenção do poder 

pelos paulistas e mineiros, provocando um maior descontentamento das classes urbanas e dos jovens 

militares tenentistas. 

 

2. E 

o partido fundado em 1922 emplacou parlamentares em grande parte por causa dos descontentamentos 

operários frente às políticas sociais que eram esquecidas pelo governo, sem contar que as fraudes 

eleitorais acontecidas no campo desvalorizavam o voto dos habitantes urbanos. 

 

3. A 

as mudanças no texto causadas pelo crescimento das populações urbanas foi o que tirou o Brasil de uma 

ordem impressa no fim do século XIX com a subida de Vargas ao poder essa ordem se moderniza com a 

industrialização e as legislações trabalhistas. 

 
 

4. D 

 O movimento tenentista questionava sobretudo a ação política e social dos governos representantes das 

oligarquias cafeeiras (coronelismo). 

 

5. B 

o partido era formado principalmente de integrantes das classes médias urbanas, principalmente os 

ligados a Faculdade de Direito e ao jornal O Estado de São Paulo, assim estes tinham uma visão mais 

democrática e liberal no sentido político. 

 

6. B 

após seu refúgio na Bolívia junto com a Coluna Prestes, o militar entra em contato com as ideologias de 

esquerda e não compactua com as lideranças da Aliança Liberal que manteve a ordem capitalista 

entrando em acordo com as velhas oligarquias e não emancipando de fato os trabalhadores em sua visão. 

7. D 

antes mesmo da crise do café a velha oligarquia começa a investir na industrialização, principalmente em 

São Paulo e no Rio de Janeiro para diversificar seus lucros, com a crise esse movimento financeiro 

aumenta e influencia a industrialização brasileira. 

 

8. D 

o relato do texto é um exemplo da modernização e da entrada do Brasil no capitalismo industrial que 

punha a nação em um novo ritmo de vida. 

 

9. B 

as alianças formadas durante o período revolucionário foram feitas a fim de instituir o comando sob a 

égide de Vargas, que centralizou as decisões nacionais desmembrando os poderes dos estados e das 

elites regionais. 
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10. B 

a diversificação dos investimentos cafeeiros foi a resposta para a manutenção dos lucros frente a crise 

de 1929, isso ajudou imensamente na industrialização brasileira. 
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Pré-Modernismo e Vanguardas Europeias 

 

Resumo 

 

O pré-modernismo 

 O pré-modernismo pode ser considerado um período de transição entre os movimentos literários situados ao 

final do século XIX e início do século XX. Tal fato ocorre porque muitos autores daquele período passaram, 

aos poucos, a se aproximarem de uma inovação temática, formal e linguística (características essas que só 

se consolidarão na 1ª fase do Modernismo). No entanto, ao mesmo tempo, os autores ainda se sentiam 

presos a valores conservadores que marcaram o século XIX (como exemplo, a valorização da linguagem 

culta), por isso, a noção de transição. É muito importante observar como as obras pré-modernista começaram 

a inserir, nos textos em prosa, uma preocupação com a identidade nacional. 

  

Contexto histórico 

O contexto histórico liga-se diretamente à produção literária, pois os ideais daquela época contribuíram para 

a criação de textos com maior engajamento social. Além disso, tal período de transição começou próximo ao 

início do século XX e terminou em 1922, ano da Semana de Arte Moderna. Entre os acontecimentos históricos 

que motivaram uma maior preocupação social no âmbito literário, podemos destacar: A Revolta de Canudos 

(1896-97), A Revolta da Vacina (1904), a Greve dos Operários (1917) e o período da República Café Com Leite 

(1894- 1930). 

  

 

Imagem da Guerra de Canudos. Disponível em: http://www.grupoescolar.com/a/b/915D6.jpg. 
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Características do pré-modernismo 

Conheça os principais aspectos que marcaram o pré-modernismo: 

 a) Preocupação e denúncia social; 

b) Uso de dialetos regionais nas prosas; 

c) Linguagem coloquial; 

d) Foco na classe marginalizada; 

e) Foco na região Nordeste; 

f) Sincretismo literário; 

g) Romances com engajamento sociopolíticos; 

h) Interesse na realidade brasileira; 

i) Tendências deterministas (provindas do movimento Realista-Naturalista). 

  

Além disso, não podemos esquecer dos autores que mais se destacaram neste momento: na prosa, temos 

João do Rio, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato. Já no âmbito da poesia, o 

autor Augusto dos Anjos se destaca por sua temática de cunho “orgânico”, fazendo alusão a micróbios, 

decomposição orgânica e seu tom de intensa melancolia e pessimismo. 

 

Textos de apoio 

Texto I 

[...] A entrada dos prisioneiros foi comovedora. [...] 

Os combatentes contemplavam-nos entristecidos. Surpreendiam-se, comoviam-se. O arraial, in extremis, 

punha-lhes adiante, naquele armistício, uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, num assalto 

mais duro que os das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil saísse tão 

numerosa ainda dos casebres bombardeados durante três meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os 

arcabouços esmirrados e sujos, cujos molambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros – a 

vitória tão longamente apetecida decaía de súbito. Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. Era, com efeito, 

contraproducente compensação a tão luxuosos gastos de combates, de reveses e de milhares de vidas, o 

apresamento daquela caqueirada humana – [...], entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos, num 

longo enxurro de carcaças e molambos... 

Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem um peito resfolegante de campeador 

domado: mulheres, sem-número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças 

indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos 

encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando; 

crianças, sem-número de crianças; velhos, sem-número de velhos; raros homens, enfermos opilados, faces 

túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante. [...] 



 
 

 

 

3 

Literatura 
 

[...] Uma megera assustadora, bruxa rebarbativa e magra [...] rompia, em andar sacudido, pelos grupos 

miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta talvez. E 

essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia tempos, por um estilhaço de granada; de 

sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos, entre bordos vermelhos da ferida já cicatrizada… 

A face direita sorria. E era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo aformoseando uma face 

extinguindo-se repentinamente na outra [...]. 

 Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi com seu andar agitante, [...] 

seguindo a extensa fila de infelizes… [...] 

 (CUNHA, Euclides da. Os sertões: campanha de Canudos. Edição Especial. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980.)  

  

Texto II 

Enfim, arrasada a cidadela maldita! Enfim, dominado o antro negro, cavado no centro de adusto sertão, onde 

o Profeta das longas barbas sujas concentrava a sua força diabólica, feita de fé e patifaria, alimentada pela 

superstição e pela rapinagem. 

 (BILAC, Olavo. Cidadela maldita. In: Vossa insolência: crônicas. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.) 

 

Texto III 

[...] a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas 

entre o estrangeiro recente e o aborígene de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de 

evolução, impenetrável ao progresso. Feia e sorna [preguiçosa], nada a põe de pé. [...] 

Jeca Tatu é um piraquara [caipira] do Paraíba, maravilhoso epítome [resumo] de carne onde se resumem 

todas as características da espécie. De pé ou sentado as idéias se lhe entramam, a língua emperra e não há 

de dizer coisa com coisa. 

De noite, na choça de palha, acocora-se em frente ao fogo para "aquentá-lo", imitado da mulher e da prole. 

 Para comer, negociar uma barganha, ingerir um café, tostar um cabo de foice, fazê-lo noutra posição será 

desastre infalível. Há de ser de cócoras. [...] 

 [...] 

Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade! 

Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo... 

Seu grande cuidado é espremer todas as consequências da lei do menor esforço - e nisto vai longe. [...] 

Um terreirinho descalvado rodeia a casa. O mato o beira. Nem árvores frutíferas, nem horta, nem flores - nada 

revelador de permanência. 

Há mil razões para isso; porque não é sua a terral porque se o "tocarem" não ficará nada que a outrem 

aproveite; porque para frutas há o mato; porque a "criação" come; porque… [...] 

"Não paga a pena". 

Todo o inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra atravessada de fatalismo e modorra. Nada 

paga a pena. Nem culturas, nem comodidades. De qualquer jeito se vive. 

(LOBATO, Monteiro. Urupês. 37 ed. São Paulo: Brasiliense, 2004.) 
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As vanguardas europeias 
 O continente europeu sempre foi visto, nos séculos XVII, XVIII e XIX, como o “berço” das maiores criações 

artísticas. No entanto, muitos artistas sentiam-se presos a moldes tradicionais e há, então, a necessidade de 

criar uma arte que contemplasse a liberdade de expressão e a criatividade dos artistas, numa tentativa de 

combater a arte mimética. Surgem, assim, as vanguardas europeias.   

  

O termo vanguarda vem de uma expressão militar, que indica “quem vem à frente”, quem toma a posição 

inicial. Tal noção faz com que compreendamos melhor o intuito dessas inovações artísticas e a sua vontade 

de romper com tudo aquilo que era considerado arcaico. 

  

É importante dizer que essas correntes não aconteceram no Brasil, mas impulsionaram os autores, músicos 

e artistas da terra tupiniquim a reformularem a visão que esses tinham sobre a arte e, ainda, divulgarem suas 

novas ideias e percepções a partir da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo, em 1922. 

  

Veja, a seguir, as vanguardas mais marcantes daquele período e que, ainda hoje, inspiram inúmeros artistas: 

  

Cubismo: 

 corrente voltada à valorização de imagens simbolizadas a partir de formas geométricas, imagens 

fragmentadas, de modo a fomentar uma visão mais perspectivada.  O maior representante do Cubismo, sem 

dúvidas, é Pablo Picasso. 

  

 
Guernica, de Pablo Picasso  

  

  

http://lounge.obviousmag.org/uma_proposta_irrecusavel/2015/03/a-triste-historia-de-guernica-a-obra-prima-de-pablo-picasso.html.jpg?v=20151117202932
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Dadaísmo: 

Corrente mais radical, mostra-se totalmente contrária a todas as influências artísticas da tradição. Utiliza 

imagens de forma que incitem ao deboche, ao humor, a instabilidade do interlocutor. O dadaísmo surgiu a 

partir do medo e insegurança provocados pela Primeira Guerra Mundial. Os nomes mais marcantes são 

Marchel Duchamp, Tristan Tzara e Hugo Ball. 

 

 
Meme da internet com influência dadá. Disponível em: http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-

content/uploads/2014/10/mona-1.jpg. 

  

Expressionismo:  

Corrente voltada à expressão do mundo interior do artista. Presença de imagens que deformam a realidade e 

valorização do caráter subjetivo. Destaque para Van Gogh, Paul Klee e Edvard Munch. 

 

 
Auto retrato, de Vincent Van Gogh 
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Futurismo:  

Corrente influenciada pelas ações progressivas e futuristas da época, valorização da cor cinza e dos 

automóveis e aviões. Os principais artistas são Fillippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni e Giacomo 

Balla. 

 
Velocidade do automóvel, de Giacomo Balla 

 

Surrealismo:  

Corrente com influência onírica, arte que mistura a realidade com o irreal, o fictício. O principal artista é 

Salvador Dalí. 

 
A tentação de Santo Antonio, de Salvador Dalí 

 

Perceba que todas essas correntes se diferem entre si, o que mostra a importância da consolidação de 

liberdade de expressão de cada artista. As vanguardas terão grande influência no movimento Modernista do 

século XX, pois irá engajar os autores literários a romperem com a arte conservadora e implantarem diferentes 

perspectivas e temáticas, adaptando à realidade nacional. 
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Exercícios 

 

1. (UFRRJ) Fragmento de Triste fim de Policarpo Quaresma 

"Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos vinte anos, o amor da Pátria tomou-o todo inteiro. Não 

fora o amor comum, palrador e vazio; fora um sentimento sério, grave e absorvente. ( ... ) o que o 

patriotismo o fez pensar, foi num conhecimento inteiro de Brasil. ( ... ) Não se sabia bem onde nascera, 

mas não fora decerto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse 

encontrar nele qualquer regionalismo: Quaresma era antes de tudo brasileiro." 
(BARRETO, Lima. "Triste fim de Policarpo Quaresma". São Paulo: Scipione, 1997.) 

 
Este fragmento de "Triste Fim de Policarpo Quaresma" ilustra uma das características mais marcantes 
do Pré-Modernismo que é o: 

a) Desejo de compreender a complexa realidade nacional. 

b) nacionalismo ufanista e exagerado, herdado do Romantismo. 

c) resgate de padrões estéticos e metafísicos do Simbolismo. 

d) nacionalismo utópico e exagerado, herdado do Parnasianismo. 

e) subjetivismo poético, tão bem representado pelo protagonista. 
  

 

2. (Enem) 
  

 
Fernand Léger, artista francês envolvido com o movimento cubista, tinha como princípio transformar 

imagens em figuras geométricas, especialmente cones, esferas e cilindros. A obra apresentada mostra 

o homem em uma alusão à Revolução Industrial e ao pós I Guerra Mundial e explora 

a) as formas retilíneas e mecanizadas, sem valorização da questão espacial. 

b) as formas delicadas e sutis, para humanizar o operário da indústria têxtil. 

c) a força da máquina na vida do trabalhador pelo jogo de formas, luz/sombra. 

d) os recursos oriundos de um mesmo plano visual para dar sentido a sua proposta. 

e) a forma robótica dada aos operários, privilegiando os aspectos triangulares. 
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3. (Enem) O pintor espanhol Pablo Picasso (1881–1973), um dos mais valorizados no mundo artístico, 

tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à 

pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes 

Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos EUA e instalando-se no MoMA, de onde sairia 

apenas em 1981. 
 

 
PICASSO, P. Guernica. Óleo sobre tela. 349 × 777 cm. Museu Reina Sofia, Espanha, 1937. Disponível em: 

http://www.infoescola.com/pintura/guernica/. Acesso em: 05 ago. 2013. 

 

Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo: 

a) painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à 

realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. 

b) horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o  espectador 

nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. 

c) uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o 

volume, a perspectiva e a sensação escultórica. 

d) esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a 

serviço da objetividade, observada pelo uso do claro-escuro. 

e) uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma 

fotográfica livre de sentimentalismo. 
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4. (Enem) 

 

 

O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. 

René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do 

Surrealismo presente nessa pintura é o(a): 

a) justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho. 

b) crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. 

c) construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. 

d) processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. 

e) procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. 
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5. (Enem) Psicologia de um vencido 
  

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênese da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

 

Profundissimamente hipocondríaco, 

Este ambiente me causa repugnância… 

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

 

Já o verme – este operário das ruínas – 

Que o sangue podre das carnificinas 

Come, e à vida em geral declara guerra, 

 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los,         

E há de deixar-me apenas os cabelos,  

Na frialdade inorgânica da terra! 

 
(ANJOS, A. Obra completa. Rio de  Janeiro: Nova Aguilar, 1994.) 

  

A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-

modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se 

marcas dessa literatura de transição, como: 

a) a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas, o vocabulário requintado, além do 

ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes no Modernismo. 

b) o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta em metáforas como “Monstro 

de escuridão e rutilância” e “Influência má dos signos do zodíaco”. 

c) a seleção lexical emprestada do cientificismo, como se lê em “carbono e amoníaco”, “epigênesis 

da infância”, “frialdade inorgânica”, que restitui a visão naturalista do homem. 

d) a manutenção de elementos formais vinculados à estética do Parnasianismo e do Simbolismo, 

dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. 

e) a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica, que 

incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas. 
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6. (Enem) Negrinha 
 

Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca, mulatinha escura, de cabelos ruços e 

olhos assustados. 

Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, 

sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. 

Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, com lugar certo na igreja 

e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono (uma cadeira de balanço na sala 

de jantar), ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma 

virtuosa senhora em suma – “dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral”, dizia 

o reverendo. 

Ótima, a dona Inácia. 

Mas não admitia choro de criança. Ai! Punha-lhe os nervos em carne viva. 

[...] 

A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de 

escravos – e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e zera ao regime novo – essa indecência 

de negro igual. 

  
LOBATO, M. Negrinha. In: MORICONE, I. Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000 

(fragmento). 

 
A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se, 
no contexto, pela 

a) falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas. 

b) receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas. 

c) ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças. 

d) resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. 

e) rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigos. 
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7. (Enem) Texto 1 

O Morcego 

Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. 

Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede: 

Na bruta ardência orgânica da sede, 

Morde-me a goela ígneo e escaldante molho. 

 

"Vou mandar levantar outra parede..." 

Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho 

E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho, 

Circularmente sobre a minha rede! 

 

Pego de um pau. Esforços faço. Chego 

A tocá-lo. Minh'alma se concentra. 

Que ventre produziu tão feio parto?! 

 

A Consciência Humana é este morcego! 

Por mais que a gente faça, à noite, ele entra 

Imperceptivelmente em nosso quarto! 
ANJOS, A. Obra Completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1994. 

 
Texto 2 
O lugar-comum em que se converteu a imagem de um poeta doentio, com o gosto do macabro e do 

horroroso, dificulta que se veja, na obra de Augusto dos Anjos, o olhar clínico, o comportamento 

analítico, até mesmo certa frieza, certa impessoalidade científica.  
CUNHA, F. Romantismo e modernidade na poesia. Rio de Janeiro:Cátedra, 1988 (adaptado). 

 
Em consonância com os comentários do texto 2 acerca da poética de Augusto dos Anjos, o poema O 
morcego apresenta-se, enquanto percepção do mundo, como forma estética capaz de: 

a) reencantar a vida pelo mistério com que os fatos banais são revestidos na poesia. 

b) expressar o caráter doentio da sociedade moderna por meio do gosto pelo macabro. 

c) representar realisticamente as dificuldades do cotidiano sem associá-lo a reflexões de cunho 
existencial. 

d) abordar dilemas humanos universais a partir de um ponto de vista distanciado e analítico acerca 
do cotidiano. 

e) conseguir a atenção do leitor pela inclusão de elementos das histórias de horror e suspense na 
estrutura lírica da poesia. 
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8.  (Enem) 

 

O quadro Les Demoiselles d’Avignon (1907), de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética 

clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela 

a) pintura de modelos em planos irregulares. 

b) mulher como temática central da obra. 

c) cena representada por vários modelos 

d) oposição entre tons claros e escuros. 

e) nudez explorada como objeto de arte. 
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9. (UNESP) A peça Fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova Iorque em 

1917. 

 

 

 

A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, 

a) a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então 

vigentes. 

b) a crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX. 

c) o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na 

intimidade. 

d) a vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a situações constrangedoras. 

e) o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística. 
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10.  (Enem) 

 

Jornal Zero Hora, 2 mar. 2006. 

Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto: os traços reconstroem uma 

cena de Guernica, painel de Pablo Picasso que retrata os horrores e a destruição provocados pelo 

bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de carnaval, recebe 

destaque a figura do carro, elemento introduzido por lotti no intertexto. Além dessa figura, a 

linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, ao 

explorar 

a) uma referência ao contexto, “trânsito no feriadão”, esclarecendo-se o referente tanto do texto de 

Iotti quanto da obra de Picasso. 

b) uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal “é”, evidenciando-se a 

atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. 

c) um termo pejorativo, “trânsito”, reforçando-se a imagem negativa de mundo caótico presente tanto 

em Guernica quanto na charge. 

d) uma referência temporal, “sempre”, referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em 

Guernica quanto na charge. 

e) uma expressão polissêmica, “quadro dramático”, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao 

contexto do trânsito brasileiro. 
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Gabarito 

 

1. A 

Durante o período de transição conhecido como pré-modernismo, os autores enfrentaram mudanças em 

suas temáticas, níveis formais e características que somente se consolidaram na 1 geração modernista. 

Entretanto, é nesse momento que os autores começam a inserir uma preocupação com a identidade 

nacional em seus textos. 

 

2. C 
Ao analisarmos a obra, podemos ver que os operários retratados estão mecanizados, logo há uma 
preocupação em mostrar a máquina na vida do trabalhador.  

 
3. A 

Não há perspectiva clássica, não há mesmo plano ou falta de emoção, a objetividade não é marca 
principal dessa obra.  

 
4. A 

A imagem sugerida pelo espelho parece desafiar a lógica, o que vem a ser uma marca característica dessa 
vanguarda. 

 
5. D 

Apesar de se voltar para a mudança e modernização, os pré-modernistas estavam ainda presos aos 

modelos estéticos e formais de seus movimentos antecessores.  

 

6. D 

A questão atenta para a contradição entre a ideia de que a Senhora era boa e bem vista aos olhos dos 

outros, mas versava na arte da tortura, por ser herança do período escravocrata.  

 

7. D 

Baseando-se no texto 2, tem-se a análise de que Augusto dos Anjos teve sua criação de olhar clínico, 

analítico e frio com certa impessoalidade científica omitido/escondido pela imagem que recebeu de poeta 

com gosto pelo macabro. 

 

8. A 

A pintura de mulheres em posições geometricamente irregulares e a presença de máscaras africanas 

representam o rompimento com a estética clássica e realista. 

 
9. A 

O Dadaísmo tinha como objetivo a ressignificação de objetos/palavras; retiradas de seu lugar comum, 
eram críticas às convenções vigentes. 

 
10. E 

“quadro dramático” se refere metaforicamente à dificuldade do trânsito e remete à característica 
dramática da obra de Picasso, por retratar os horrores da guerra. 
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Progressão Aritmética: Definição, termo geral, termo médio e 

soma 

 

Resumo 

 

Observe a sequência: 

(5, 8, 11, 14,17,20...) 

 

Podemos notar que a diferença entre um termo qualquer dessa sequência e seu antecedente é sempre igual 

a 3. 

8 – 5 = 3; 11 – 8 = 3; 14 – 11 = 3; 17 – 14 = 3; 20 – 17 = 3;... 

 

Definimos, Progressão Aritmética (P.A.) como uma sequência numérica de números reais na qual a diferença 

entre um termo qualquer (a partir do 2º) e o termo antecedente é sempre a mesma (constante). Essa 

constante é a chamada razão da P.A. e é indicada por r. De acordo com o sinal da razão, podemos classificar 

as Progressões Aritméticas da seguinte forma: 

Se r>0, a P. A. será crescente; 

Se r=0, a P. A. será constante, com todos os termos de igual valor; 

Se r<0, a P. A. será decrescente. 

 

Termo geral da P.A. 

A expressão que nos permite obter um termo qualquer da P.A. é dada por: 

an: termo da P.A. 

a1: 1º termo da P.A. 

n: posição do termo 

r: razão 

 

Exemplo: 

Dada a P.A. (-19,-15,-11,...) calcule o seu décimo primeiro termo. 

Primeiro calculamos: r = a2 – a1                  r =15 – (-19)          r = 4 

Logo o décimo primeiro termo será:  an = a1 + (n – 1)r 

a11 = -19 + (11 – 1)4 

a11= -19 + 40 

a11 = 21      

rnaan ).1(   1 −+=
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Propriedades 

1ª propriedade: soma dos termos equidistantes. Numa PA, os termos equidistantes, ou seja, os que estão à 

mesma distância dos termos extremos da PA, têm  soma igual à soma dos extremos (a1 + an).  

Quando a quantidade de termos é ímpar     existe um termo central, que será  
a1 + a𝑛

2
 

 

 

 

2ª propriedade: média aritmética.Observe a PA infinita (3, 10, 17, 24, 31, 38, ...). Se tomarmos três termos 

consecutivos: 

 

 

 

E fizermos 
3 17

2

+
, ou seja, se tirarmos a média aritmética dos termos "da ponta", obteremos: 

 

 

 

que é o termo do meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

2
, 

40 
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Exercícios 

 

1. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para 

montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos (C) de cada 

figura depende da quantidade de quadrados (Q) que formam cada figura. A estrutura de formação das 

figuras está representada a seguir: 

 

 

Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada 

figura? 

a) C = 4Q. 

b) C = 3Q + 1. 

c) C = 4Q – 1 

d) C = Q + 3. 

e) C = 4Q – 2. 

 

 

2. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas 

seguintes condições: em janeiro foram vendidas 33.000 passagens; em fevereiro, 34.500; em março, 

36.000. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens 

foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? 

a) 38.000 

b) 40.500 

c) 41.000 

d) 42.000 

e) 48.000 
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3. Um cliente, ao chegar a uma agência bancária, retirou a última senha de atendimento do dia, com o 

número 49. Verificou que havia 12 pessoas à sua frente na fila, cujas senhas representavam uma 

progressão aritmética de números naturais consecutivos, começando em 37. 

Algum tempo depois, mais de 4 pessoas desistiram do atendimento e saíram do banco. Com isso, os 

números das senhas daquelas que permaneceram na fila passaram a formar uma nova progressão 

aritmética. Se os clientes com as senhas de números 37 e 49 não saíram do banco, o número máximo 

de pessoas que pode ter permanecido na fila é: 

a) 6 

b) 7 

c) 9 

d) 12 

 

 

4. Com palitos iguais constrói-se uma sucessão de figuras planas, conforme sugerem os desenhos 

abaixo: 

 
  

O número de triângulos congruentes ao da figura 1 existentes em uma figura formada com 135 palitos 

é: 

a) 59   

b) 60        

c) 65 

d) 66   

e) 67 

 

 

5. Os números a1 = 5x - 5, a2 = x + 14 e a3 = 6x - 3 estão em PA. A soma dos 3 números é igual a:  

a) 48  

b) 54  

c) 72  

d) 125  

e) 130 
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6. No primeiro semestre de 2015, a empresa “Aço Firme” fabricou 28.000 chapas metálicas em janeiro; 

em fevereiro sua produção começou a cair como uma progressão aritmética decrescente, de forma 

que em julho a sua produção foi de 8.800 chapas.  

Nessas condições, a produção da empresa nos meses de maio e junho totalizou  

a) 33.600 chapas  

b) 32.400 chapas  

c) 27.200 chapas  

d) 24.400 chapas  

e) 22.600 chapas 

 

 

7.  

 
 

Na situação apresentada nos quadrinhos, as distâncias, em quilômetros, dAB, dBC e dCD formam, nesta 

ordem, uma progressão aritmética. O vigésimo termo dessa progressão corresponde a: 

a) -50 

b) -40 

c) -30 

d) -20 
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8. Considere esses quatro valores x, y, 3x, 2y em PA crescente. Se a soma dos extremos é 20, então o 

terceiro termo é  

a) 9  

b) 12  

c) 15  

d) 18 

 

9. Um consumidor, ao adquirir um automóvel, assumiu um empréstimo no valor total de R$ 42.000,00 (já 

somados juros e encargos). Esse valor foi pago em 20 parcelas, formando uma progressão aritmética 

decrescente. Dado que na segunda prestação foi pago o valor de R$ 3.800,00, a razão desta progressão 

aritmética é:  

a) −300.  

b) −200.  

c) −150.  

d) −100.  

e) −350. 

 

 

10. A quantidade de números inteiros entre 50 e 100 que sejam múltiplos dos números 3 e 4 ao mesmo 

tempo é:  

a) 3.  

b) 4.  

c) 5.  

d) 13.  

e) 17. 
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Gabarito 

 

1. B 

O número de canudos segue de acordo com os termos da progressão aritmética (4; 7; 10; …), de razão 3 

e primeiro termo 4. Os termos dessa progressão seguem a lei de formação C = 4 + (Q – 1) . 3 = 3Q + 1, 

em que Q é a quantidade de quadrados, que coincide com o número da figura ou índice do termo da P.A. 

 

2. D  

O número de passageiros nos meses de janeiro, fevereiro, março etc. do ano passado são os termos da 

progressão aritmética (33 000, 34 500, 36 000, …), cujo a1 é 33 000 e razão é 1 500. 

O número de passagens vendidas no mês de julho é o sétimo termo dessa progressão e vale 

33 000 + (7 – 1).1500 = 42 000. 

 

3. B  

A sequência formada pelos números das senhas das pessoas que estavam na fila, incluindo a do último 

cliente que chegou ao banco, correspondia à seguinte progressão aritmética: 

(37, 38, 39......, 49) 

Após a desistência de algumas pessoas, formou-se a seguinte P.A., de razão R e número de termos n: 

(37, a2, a3, a4, ... , 49) 

 

A P.A. tem menos de 13 elementos. Assim, para o valor de n ser máximo, R deve ser igual a 2. 

Logo, n = 7. 

 

4. E   

O número de palitos utilizados forma uma progressão aritmética de razão 2. A “enésima” figura conterá 

os 135 palitos. Calculando, temos: 

1

2

3

3

5 2

7

3 ( 1)2 3 2 2 2 1
135 2 1 67

135

n

n

a

a r

a

a n n n
n n

a

=


=  =
 =

= + − = + − = +
 = +  =

=
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5. B  

Considerando a P.A. na ordem dada, temos: 

 

 

6. C 

Observe: 

 

 

7. A 

Como as distâncias formam uma progressão aritmética, têm-se:  

dAB = x 

dBC = x – 10 

dCD = x – 20 

De acordo com a informação dos quadrinhos: 

x + (x – 10) + (x – 20) = 390 

3x = 420 

x = 140 

Sabe-se que x é o primeiro termo da P.A. (a1, a2, ...a20, ...) de razão r. Logo: 

a20 = a1 + 19r 

a20 = 140 + 19 (–10) 

a20 = –50 
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8. B 

Observe: 

 

 

9. B 

Observe: 

 

 

10. B 

Observe: 
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Progressão Geométrica: Definição, termo geral, termo médio e 

soma 

 

Resumo 

 

Progressão Geométrica 

 Progressão geométrica (PG) é a sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual o produto do termo 

anterior por uma constante real. Essa constante é chamada de razão da PG. e é indicada por q. 

 

Temos então que: em uma PG (a1,a2,a3…) 

 

Sua razão  q = a2/a1 = a3/a2 = a4/a3… 

 

Classificação 

Há quatro categorias em uma PG, são elas: 

Crescente ocorre quando: 

a1>0 e q>0; ou 

a1<0 e 0<q<1. 

 

Decrescente ocorre quando: 

a1>0 e 0<q<1, ou 

a1<0 e q>1. 

 

Constante: 

q = 1  

 

Alternada ou oscilante: os termos dão alternadamente positivos e negativos:  

q < 0 

 

Termo geral da PG 

Essa expressão nos permite calcular qualquer termo de uma p.g conhecendo apenas o primeiro termo e a 

razão. 

1

1

n

na a q −=   
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Propriedades da Progressão Geométrica 

1) O produto dos termos extremos é igual ao produto dos termos equidistantes dos extremos. 

2) O quadrado de um termo central é igual ao produto dos equidistantes dele. 

 

Soma dos n primeiros termos (Sn) 

Seja uma progressão geométrica de primeiro termo a1, razão q e n termos. Usamos esta fórmula para calcular 

a soma de finitos termos de uma PG. 

1.( 1)

1

n

n

a q
S

q

−
=

−
 

 Soma dos infinitos termos ( S ) 

1

1

a
S

q
 =

−
 

 

Atenção: Só podemos usar a fórmula se -1 < q < 1 e q ≠ 0 
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Exercícios 

 

1. No Brasil, falar em reciclagem implica citar os catadores de materiais e suas cooperativas. Visando a 

agilizar o trabalho de separação dos materiais, uma cooperativa decide investir na compra de 

equipamentos. Para obter o capital necessário para a compra, são depositados, no primeiro dia de cada 

mês, R$600,00 em uma aplicação financeira que rende juros compostos de 0,6% ao mês. A expressão 

que representa o saldo, nessa aplicação, ao final de n meses, é 

a)  100.600[(1,006) 1]n −   

b) 100.000[(1,06) 1]n −  

c) 10.060[(1,006) 1]n −  

d) 100.600[(1,06) 1]n −  

e) 100.000[(1,006) 1]n −  
 

 

2. Pesquisas indicam que o número de bactérias X é duplicado a cada quarto de hora. Um aluno resolveu 

fazer uma observação para verificar a veracidade dessa afirmação. Ele usou uma população inicial de 

105 bactérias X e encerrou a observação ao final de uma hora. Suponha que a observação do aluno 

tenha confirmado que o número de bactérias X se duplica a cada quarto de hora.  

Após uma hora do início do período de observação desse aluno, o número de bactérias X foi de 

a) 
2 52 10−    

b) 
1 52 10−   

c) 
2 52 10  

d) 
3 52 10  

e) 
4 52 10  

 

 

3. Para testar o efeito da ingestão de uma fruta rica em determinada vitamina, foram dados pedaços desta 

fruta a macacos. As doses da fruta são arranjadas em uma sequência geométrica, sendo 2 g e 5 g as 

duas primeiras doses. Qual a alternativa correta para continuar essa sequência? 

a) 7,5 g; 10,0 g; 12,5 g … 

b) 125 g; 312 g; 619 g … 

c) 8 g; 11 g; 14 g … 

d) 6,5 g; 8,0 g; 9,5 g … 

e) 12,500 g; 31,250 g; 78,125 g … 
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4. Um garrafão contém 3 litros de vinho. Retira-se um litro de vinho do garrafão e acrescenta-se um litro 

de água, obtendo-se uma mistura homogênea. Retira-se, a seguir, um litro da mistura e acrescenta-se 

um litro de água, e assim por diante. A quantidade de vinho, em litros, que resta no garrafão, após 5 

dessas operações, é aproximadamente igual a  

a) 0,396  

b) 0,521  

c) 0,676  

d) 0,693  

e) 0,724 

 

 

5. Os museus são uma das formas de comunicar as produções científicas entre as gerações. Um exemplo 

dessa dinâmica é a comunicação da ideia de que “nada que é humano é eterno”, sugerida por um 

sistema composto por um motor e engrenagens exposto num museu de São Francisco, nos EUA. 

Suponha que esse sistema é composto por um motor elétrico que está ligado a um eixo que o faz girar 

a 120 rotações por minuto (rpm), e este, por meio de um parafuso sem fim, gira uma engrenagem a 

uma velocidade 20 vezes menor que a velocidade do próprio eixo e assim sucessivamente.  
Texto Adaptado: Revista Cálculo, Agosto 2013.  

 

Um sistema similar ao sistema descrito acima contém n engrenagens, todas ligadas umas às outras 

por meio de eixos e parafusos sem fim, que fazem cada uma das engrenagens girar 20 vezes mais 

lentamente do que a engrenagem anterior. Nestas condições, o número n de engrenagens 

necessárias para que a velocidade da última engrenagem seja igual a 0, 015 rpm é:  

a) 3.  

b) 4.  

c) 5.  

d) 6.  

e) 7. 
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6. Considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo.  

 

 
 

Na etapa 1, há um único quadrado com lado 1. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em nove 

quadrados congruentes, sendo quatro deles retirados, como indica a figura. Na etapa 3 e nas 

seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas 

condições, a área restante, na etapa 5, é: 

a) 
125

729
  

b) 
125

2187
 

c) 
625

729
 

d) 
125

2187
 

e) 
625

6561
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7. Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhantes 

ao objeto original. Em muitos casos, um fractal é gerado pela repetição indefinida de um padrão. A 

figura abaixo segue esse princípio. Para construí-la, inicia-se com uma faixa de comprimento m na 

primeira linha. Para obter a segunda linha, uma faixa de comprimento m é dividida em três partes 

congruentes, suprimindo-se a parte do meio. Procede-se de maneira análoga para a obtenção das 

demais linhas, conforme indicado na figura. 

 

 
 

Se, partindo de uma faixa de comprimento m, esse procedimento for efetuado infinitas vezes, a 

soma das medidas dos comprimentos de todas as faixas é  

a) 3m  

b) 4m  

c) 5m  

d) 6m  

e) 7m 
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8. O paradoxo de Zenão 

O filósofo Zenão de Eleia (século V a.C.) propôs o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, um dos paradoxos 

mais famosos do mundo matemático. 

Existem vários enunciados do paradoxo de Zenão. O escritor argentino Jorge Luis Borges o apresenta 

da seguinte maneira:  

“Aquiles, símbolo de rapidez, tem de alcançar a tartaruga, símbolo de morosidade. Aquiles corre dez 

vezes mais rápido que a tartaruga e lhe dá dez metros de vantagem. Aquiles corre esses dez metros, a 

tartaruga corre um; Aquiles corre esse metro, a tartaruga corre um decímetro; Aquiles corre esse 

decímetro, a tartaruga corre um centímetro; Aquiles corre esse centímetro, a tartaruga um milímetro; 

Aquiles corre esse milímetro, a tartaruga um décimo de milímetro, e assim infinitamente, de modo que 

Aquiles pode correr para sempre, sem alcançá-la.” 

 

Fazendo a conversão para metros, a distância percorrida por Aquiles nessa fábula é igual a 

 
É correto afirmar que: 

a) d = ∞ 

b) d = 11,11 

c) d = 91/9 

d) d = 12 

e) 100/9 

 

 

9. Um menino propôs a seu pai que lhe desse R$1,00 no dia 1º de dezembro e fosse, a cada dia, dobrando 

o valor da quantia diária, até o dia 24 de dezembro. No dia 25 de dezembro, ele daria ao pai, com o 

dinheiro acumulado, um presente de natal. O pai aceitou a proposta, desde que o filho lhe desse um 

presente que custasse o dobro da quantia que o filho recebesse no dia 24. Se o acordo entre os dois 

for firmado, o menino dará ao pai um presente com, exatamente, o seguinte valor: 

a) metade do que receber 

b) o dobro do que receber 

c) toda a quantia recebida 

d) toda a quantia recebida mais R$1,00 
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10. A sequência representada, na figura abaixo, é formada por infinitos triângulos equiláteros. O lado do 

primeiro triângulo mede 1, e a medida do lado de cada um dos outros triângulos é 2/3 da medida do 

lado do triângulo imediatamente anterior. 

 

A soma dos perímetros dos triângulos dessa sequência infinita é  

a) 9.  

b) 12.  

c) 15.  

d) 18.  

e) 21. 
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Gabarito 

 

1. A 

A expressão que fornece o saldo ao final de n meses é 

 
2. E 

 
 

3. E 

1

2

1

2

1 1

1

3

4

5

2

5

2,5

2 2,5

12,5

31,25

78,125

n n

n

a

a

a
q

a

a a q

a

a

a

− −

=


=

= =

=  = 

=

=

=

  

 

4. A 
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5.  A 

De acordo com as informações, obtemos: 

 
Observação: rpm é uma unidade de frequência, que é o número de revoluções por unidade de tempo. 

 

6. E 

 
 

7.  A 

 

 

8. E 

Temos uma PG de a1 = 10 e r = 1/10 

Assim, calculamos seu limite: 

1 10 10 100
lim

1 91 9
1

10 10

a

q
= = = =

−
−

  

  



 
 

 

 

11 

Matemática 
 

9. D 

O problema relata uma PG de 24 termos e  razão = 2 e 1º termo = 1 e an = 24º termo. 

Observe que no 24º dia o filho receberia 8 338 608 reais. 

veja: 
1 23

1 1 2 8388608.n

na a q −=  =  =
   

Caso  o acordo fosse firmado, o presente deveria ter o dobro desse valor, que seria: 

2 x 8 388 608 = 16 777 216. Para saber o quanto essa quantia representa do valor recebido durante os 

24 dias, precisa - se fazer a soma dos 24 termos dessa PG: 

1.( 1) 1 (16777216 1)
16777215

1 2 1

n

n

a q
S

q

−  −
= = =

− −
 

 

valor recebido durante o período R$ 16 777 215 

valor do presente R$ 16 777 216 

Então, o valor do presente deveria ter o valor de toda quantia recebida pelo filho, mais R$ 1,00. 

 

10. A 
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Operações com arcos 

 

Resumo 

 

Temos como objetivo nessa aula encontrar formas de calcular o valor de arcos desconhecidos, a partir da 

soma, diferença ou, ainda, do dobro de dois arcos conhecidos. 

Exemplo: sen 75º = sen (30º + 45º) 

                 cos 15º = cos (45º - 30º) 

                 tg 105º = tg ( 45º + 60º) 

 

Cosseno da soma de dois arcos 

Considerando dois arcos, a e b, o cos (a+b) será: 

 

( )cos cos cosa b a b sena senb+ =  −   

 

Exemplo: Calule o cos 75º. 

3 2 1 2 6 2
cos75º cos(30º 45º )

2 2 2 2 4

−
= + =  −  =  

 

Seno da soma de dois arcos 

Considerando dois arcos, a e b, o sen (a+b) será: 

( ) cos cossen a b sena b senb a+ =  +   

 

Exemplo: Calcule o sen 75º 

( )
2 3 1 2 6 2

75º 45 30 45 cos30 30 cos 45
2 2 2 2 4

sen sen sen sen
+

= + =  +  =  +  =  

 

Cosseno da diferença de dois arcos 

Considerando dois arcos, a e b, o cos (a-b) será: 

( )cos cos cosa b a b sena senb− =  +   

 

Exemplo: Calcule o cos 15º 

( )
2 3 2 1 6 2

cos15º cos 45 30 cos 45 cos30 45 30
2 2 2 2 4

sen sen
+

= − =  +  =  +  =  
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Seno da diferença de dois arcos 

Considerando dois arcos, a e b, o sen (a-b) será: 

( ) cos cossen a b sena b senb a− =  −   

 

Exemplo: Calcule o sen 15º 

( )
2 3 1 2 6 2

15º 45º 30º 45 cos30 30 cos 45
2 2 2 2 4

sen sen sen sen
−

= − =  −  =  −   =  

 

Tangente da soma de dois arcos 

Considerando dois arcos, a e b, o tg (a+b) será: 

 

( )
1

tga tgb
tg a b

tga tgb

+
+ =

− 
 

 

Exemplo: Calcule o tg 75º 

3 3 3
1

45 30 3 3 3 3 33 375º (45 30)
1 45 30 33 3 3 3 3 3 3

1 1
3 3

tg tg
tg tg

tg tg

+
+

+ + +
= + = = = =  =

−  − − −
− 

 

 

Tangente da diferença de dois arcos 

Considerando dois arcos, a e b, o tg (a-b) será: 

 

( )
1

tga tgb
tg a b

tga tgb

−
− =

+ 
 

Exemplo: Calcule o tg 15º 

3 3 3
1

45 30 3 3 3 3 33 315º (45 30)
1 45 30 33 3 3 3 3 3 3

1 1
3 3

tg tg
tg tg

tg tg

−
−

− − −
= − = = = =  =

+  + + +
+ 

 

Arcos duplos 
 Considerando o arco a, quando duplicado teremos: 

Cosseno:          

cos2 cos ² ²

cos2 1 2 ²

cos2 2cos ² 1

a a sen a

a sen a

a a

= −

= −

= −

  

Seno: 2 2 cossen a sena a=      

Tangente: 2
(2 )

1 ²

tga
tg a

tg a
=

−
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Exercícios 

 

1. O valor de cos(105º) é: 

a) 

3

2  

b) 

2 6

4

+

 

c) 

2 6

2

−

 

d) 

2 6

2

+

 

e) 

2 6

4

−

 

 

 

2. Sabendo que 
3

2
x


    e 

1
( )

3
sen x = − , é correto afirmar que sen(2x) é: 

a) 

2

3
−

 

b) 

1

6
−

 

c) 

3

8  

d) 

1

27  

e) 

4 2

9  
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3. Um caminhão sobe uma ladeira com inclinação de 15°. A diferença entre a altura final e a altura inicial 

de um ponto determinado do caminhão, depois de percorridos 100 m da ladeira, será de, 

aproximadamente: 

Dados: 3 1,73 ,
1 cos

²
2 2

sen
 −
=  

a) 7 m. 

b) 26 m. 

c) 40 m. 

d) 52 m. 

e) 67 m. 
 

 

4. No esquema abaixo, estão representados um quadrado ABCD e um círculo de centro P e raio r, tangente 

às retas AB e BC. O lado do quadrado mede 3r. 

 

 

A medida θ do ângulo CÂP pode ser determinada a partir da seguinte identidade trigonométrica: 

( ) ( )
( )

1 ( ) ( )

tg tg
tg

tg tg

 
 

 

−
− =

+ 
 

 

O valor da tangente de θ é igual a: 

a) 0,65. 

b) 0,60. 

c) 0,55. 

d) 0,50 
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5. No quadrilátero ABCD onde os ângulos A e C são retos e os lados têm as medidas indicadas, o valor de 

sen B é: 

 

a) 
5

5
                            

b) 
2 5

5
                         

c) 
4

5
                           

d) 
2

5
                                 

e) 
1

2
 

 

6. Se tg (x + y) = 33 e tg x = 3, então tg y é igual a: 

a) 0,2 

b) 0,3 

c) 0,4 

d) 0,5 

e) 0,6 

 

7. Se 
2

( )
3

sen x = − , cos(2x).sen(-x) é: 

a) 
2

9
 

b) 
2

27
 

c) 
2

9
−  

d) 
2

27
−  

e) 
9

27
−  
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8. Considere o ângulo segundo o qual um observador vê uma torre. Esse ângulo duplica quando ele se 

aproxima 160 m e quadruplica quando ele se aproxima mais 100 m, como mostra o esquema a seguir. 

 

 

A altura da torre, em metros, equivale a: 

a) 96. 

b) 98. 

c) 100. 

d) 102. 

 

 

9. Um skatista treina em três rampas planas de mesmo comprimento a, mas com inclinações diferentes. 

As figuras abaixo representam as trajetórias retilíneas AB = CD = EF, contidas nas retas de maior declive 

de cada rampa. Sabendo que as alturas, em metros, dos pontos de partida A, C e E são, 

respectivamente, h1, h2 e h3, conclui-se que h1 + h2 é igual a: 

 

 

 

a) 3h3                                           

b) 2h3                                   

c) 3h2                           

d) 3h  

 



 
 

 

 

7 

Matemática 
 

10. Observe a figura a seguir. 

 

 
A figura acima representa o trapézio escaleno de altura 6cm, com base menor medindo 13cm, um 

dos ângulos internos da base maior medindo 75° e lado transversal oposto a esse ângulo igual a 

12cm. Qual é a área, em cm2, desse trapézio? 

a) 120 

b) 118 

c) 116 

d) 114 

e) 112 
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. E 

 

 

3. B 

 

√2 4⁄   

𝑠𝑒𝑛215° =
2 − √3

4
=  

0,27

4
=

27

400
 

 

𝑠𝑒𝑛15° =  √
27

400
=

3√3

20
=

3 . 1,73

20
≅ 0,26 
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4. B 

 

 

5. C 

 

 

6. B 

 

 

 

 

 

BD BD BD 

B 
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7. B 

Pela relação fundamental temos que: 

 

Utilizando a fórmula de arcos duplos temos que: 

 

E finalmente : 

 

 

8. A 

I. O ângulo (2x) é externo e vale a soma de (x + y). 

Logo, 2x = x + y => x = y. 

  

Esse triângulo é isósceles. 

II. O ângulo (4x) é externo e vale a soma de (2x + t). 

  

Logo, 4x = 2x + t => 2x = t. Esse triângulo também é isósceles. 

III. Utilizando os senos de (2x) e (4x),temos: 

 

 

 

 

 

 

 

± 
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9. D 
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10. D 

 

 

ÁREA = 
(25+13).6

2
 

 

ÁREA = 114 cm2 
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Redução ao primeiro quadrante 

 

Resumo 

 

Relembrando: Círculo trigonométrico é um círculo de raio 1 e centro na origem  que possui  quatro quadrantes. 

Em cada um dos quadrantes temos intervalos iguais cada um com 90° ou 
2


radianos (ou rad). 

 

 

Ou seja, no primeiro quadrante estão os ângulos entre 0° e 90°( 
2


rad); no segundo entre 90°( 

2


rad) e 180° 

( rad); no terceiro entre 180° ( rad) e 270° ( 
3

2


rad) e no quarto quadrante entre 270°( 

3

2


rad) e 

360°(2 rad) 

 

Já vimos que no círculo trigonométrico os valores de senos e cossenos conhecidos estão no 1° quadrante 

(como 30°,45° e 90°). Por isso, caso o ângulo seja maior que 90°, precisamos reduzir ao primeiro quadrante 

para estudá-los. 

Para reduzir do 2° quadrante para o primeiro, basta encontrar, no primeiro quadrante, o ângulo que somado 

ao ângulo em questão resulte em 180°. Do 3° para o primeiro, diminui-se o ângulo menos 180° e do 4°,360° 

menos o ângulo. 

 

Por exemplo: 

O ângulo de 150° reduzido ao primeiro quadrante é igual ao de 30° assim como o de 210° (210° - 180° = 30°) 

e o de 330° (360° - 330° = 30°). 

 

Vale lembrar que para estudar seno, cosseno e tangente desses ângulos precisamos lembrar dos seus sinais 

no quadrante em que o ângulo se encontra. 

 

y 

x 
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Por exemplo: Se fossemos estudar o seno de 30 graus: Nos 1° e 2° quadrantes eles são positivos e nos 3° e 

4° negativos, assim seno de 150° = seno 30° e seno de 210°=seno de 330° = - seno 30° 

 

Os sinais de seno, cosseno e tangente são:  
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Exercícios 

 

1. O número N = 
3cos180°- 4sen210°+2tg135°

6sen²45°
 pertence ao intervalo: 

a) ] –4, –3 [. 

b) [ –3, –2 [. 

c) [ –2, –1 ]. 

d) ] –1, 0 ]. 

 

 

2. O valor da expressão 


sen30°+ tg225°

cos - sen(-60°)
2

 é: 

a) 1. 

b) 

1

2  

c) 3−  

d) 3  

e) 

1

2
−

 

 

 

3. Considere as afirmativas abaixo: 

I. tg 92° = –tg 88°. 

II. tg 178° = tg 88°. 

III. tg 268° = tg 88°. 

IV. tg 272° = –tg 88°. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I e III. 

b) Apenas III e IV. 

c) Apenas I, II e IV. 

d) Apenas I, III e IV. 

e) Apenas II, III e IV. 
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4. No círculo trigonométrico de raio unitário indicado na figura, o arco AB mede  . 
 

 

Assim, PM e igual a: 

a) –1 – tg  . 

b) 1 – cos  . 

c) 1 + cos  . 

d) 1 + sen  . 

e) –1 + cotg  . 

 

 

5. Assinale a alternativa correta: 

 
a) 6 

b) 5 

c) 9/2 

d) 3 

e) 23/4 
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6. O valor da expressão 
2 3 5

cos
3 2 4

sen tg
  
+ +  é: 

a)  

2 3

2

−

. 

b) 

1

2
−

. 

c) 0. 

d) 

1

2 . 

e) 

3

2 . 

 

 

7. O valor de (cos165° + sen155° + cos145° – sen25° + cos 35° + cos 15°) é: 

a) 2 . 

b) –1. 

c) 0. 

d) 1. 

e) 

1

2 . 

 

 

8. O valor da expressão 

8
cos5

3
13

6

sen

tg






−
 é: 

a) 

3 2 3

2

+

 

b) 

3 2 2 3

2

+

 

c) 3 2 3+  

d) 3 2 2 3+  

e) 3( 2 3)+  
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9. Na figura, P e Q são pontos da circunferência trigonométrica de centro O e raio unitário. 

 

sen α: ordenada do ponto P 

cos α: abscissa do ponto P 

sen β: ordenada do ponto Q 

cos β: abscissa do ponto Q 

 

O valor de α + β em radianos, e: 

a) 2  

b) 

11

6



 

c) 

13

6



 

d) 

25

12



 

 

 

10.  
I. cos225° < cos215°. 

II. tg(5π/12) > sen(5π/12). 

III. sen160° > sen172°. 

 

Das afirmações acima: 

a) todas são verdadeiras. 

b) todas são falsas. 

c) somente II e III são verdadeiras. 

d) somente II e verdadeira. 

e) somente I e II são verdadeiras. 
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Gabarito 

 

1. C 

 

 

2. D 

 

 

3. D 

I. tan 92° = –tan 88° 

Reduzindo o ângulo de 92° ao primeiro quadrante, temos: 

180° – 92° = 88° 

Os ângulos de 92° e 88° são correspondentes e possuem tangente de mesmo módulo. De acordo 

com a figura, podemos constatar que o sinal das duas tangentes é diferente. Logo, a 

afirmação I é verdadeira. 

II. tan 178° = tan 88° 

Reduzindo o ângulo de 178° ao primeiro quadrante, temos: 

180° – 178° = 2° 

Os ângulos de 178° e 88° não são correspondentes, logo suas tangentes são diferentes. Assim sendo, 

a afirmação II é falsa. 

III. tan 268° = tan 88° 

Reduzindo o ângulo de 268° ao primeiro quadrante, temos: 

268° – 180° = 88° 

Os ângulos de 268° e 88° são correspondentes e possuem tangente de mesmo módulo. Através da 

figura, vemos que é igual o sinal de suas tangentes. Logo, a afirmação III é verdadeira. 

IV. tan 272° = –tan 88° 

Reduzindo o ângulo de 272° ao primeiro quadrante, temos: 

360° – 272° = 88° 

Os ângulos de 272° e 88° são correspondentes e suas tangentes possuem o mesmo módulo. Através 

da figura, vemos que é diferente o sinal de suas tangentes. Logo, a afirmação III é verdadeira. 

São verdadeiras as afirmações I, III e IV. A alternativa correta é a letra d. 
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4. C 

 

Sendo α um arco do 2° quadrante, a abscissa do ponto M é igual ao cosα < 0 e OC =1, logo, CM = 1 |cosα| 

 CM = 1 ( cosα) = 1 + cosα. O triângulo retângulo PMC é isósceles (semelhante ao triângulo COD), logo 

PM = CM =1+ cosα. 

 

5. A 

 

 

6. B 

Substituindo os respectivos valores das razões trigonométricas temos que: 

 

 

7. C 

 

 

8. A 

 

 

9. A 

  

 



 
 

 

 

9 

Matemática 
 

 

10. C 

Analisando o ciclo trigonométrico temos que: 

I. cos225° < cos215° (F)  

II. tg(5π/12) > sen(5π/12) (V)  

III. sen 160° > sen 172° (V)  

Neste caso basta analisar os sinais dentro do ciclo de cada razão trigonométrica e a posição em que cada 

ângulo se encontra. 
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Funções da Linguagem 

 

Resumo 

 

Quando iniciamos um contato de comunicação, não somente a fala, como também os gestos, sinais, trejeitos 

compõe a função de transpassar algum conteúdo, isso é o que chamamos de linguagem. Por ser a forma 

mais abrangente e efetiva que possuímos de nos dialogar, podemos fazer inúmeras associações e descobrir 

o contexto ou a circunstância que aquela intenção comunicativa foi construída.  

 

Desse modo, devemos compreender que existem dois tipos de linguagem, a verbal e a não-verbal. Na primeira, 

a comunicação é feita por meio da escrita ou da fala, enquanto a segunda é feita por meio de sinais, gestos, 

movimentos, figuras, entre outros.  

 

A linguagem assume várias funções, por isso, é muito importante saber as suas distintas características 

discursivas e intencionais. Em primeiro lugar, devemos atentar para o fato de que, em qualquer situação 

comunicacional plena, seis elementos estão presentes:  

 

• Emissor: É o responsável pela mensagem. É ele quem, como o próprio nome sugere, emite o 

enunciado. 

• Receptor: A quem se direciona o que se deseja falar; o destinatário.  

• Mensagem: O que será transmitido, a “tradução” de uma ideia. 

• Referente: O assunto, também chamado de contexto.   

• Canal: Meio pelo qual será transmitido a mensagem.   

• Código: A forma que a linguagem é produzida.  

 

Cada uma das seis funções que a linguagem desempenha está centrada em um dos elementos acima, ou na 

forma como alguns desses elementos se relacionam com os outros. Veja a seguir:  

 

Metalinguística  

Refere-se ao próprio código. Por exemplo:  

— A palavra “analisar” é escrita com “s” ou com “z”?  

— “Analisar” se escreve com “s”, Marcelo.  

 

Consiste no uso do código para falar dele próprio, ou seja, a linguagem para explicar a própria linguagem. 

Pode ser encontrada, por exemplo, nos dicionários, em poemas que falam da própria poesia, em músicas que 

falam da própria música. 
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Referencial  

Centraliza-se no contexto, no referente. Transmite dados de maneira objetiva, direta, impessoal. A dissertação 

argumentativa é o tipo de texto em que um determinado ponto de vista é defendido de maneira objetiva, a 

partir da utilização de argumentos. Outros exemplos são textos jornalísticos, livros didáticos e apostilas.  

 

Conativa ou Apelativa  

Procura influenciar o receptor da mensagem. É centrada na segunda pessoa do discurso e bastante comum 

em propagandas.  

Exemplo:  

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada,  

Cobrai-a; e não queirais, pastor divino,  

Perder na vossa ovelha a vossa glória.  

 

Essa função encerra um apelo, uma intenção de atingir o comportamento do receptor da mensagem ou 

chamar a sua atenção. Para identificá-la, devemos observar o uso do vocativo, pronomes na segunda pessoa, 

ou pronomes de tratamento, bem como verbos no modo imperativo.  

 

 

 

Fática  

Está centrada no canal. Objetiva estabelecer, prolongar ou interromper o processo de comunicação.  

 

— Olá, como vai?  

— Eu vou indo e você, tudo bem?  

— Tudo bem, eu vou indo...  

 

A função fática envolve o contato entre o emissor e o receptor, seja para iniciar, prolongar, interromper ou 

simplesmente testar a eficiência do canal de comunicação. Na língua escrita, qualquer recurso gráfico 

utilizado para chamar atenção para o próprio canal (negrito, mudar o padrão de letra, criar imagem com a 

distribuição das palavras na página em branco) constitui um exemplo de função fática.  
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Emotiva 

De forma simplista, pode-se dizer que expressa sentimentos, emoções e opiniões. Está centrada no próprio 

emissor – e, por isso, aparece na primeira pessoa do discurso.  

 

Que me resta, meu Deus? Morra comigo  

A estrela de meus cândidos amores.  

Já que não levo no meu peito morto  

Um punhado sequer de murchas flores. 

 Álvares de Azevedo 

 

Aqui, devemos observar marcas de subjetividade do emissor, como seus sentimentos e impressões a respeito 

de algo expressados pela ocorrência de verbos e pronomes na primeira pessoa, adjetivação abundante, 

pontuação expressiva (exclamações e reticências), bem como interjeições. 

 

Poética  

Centraliza-se na própria mensagem. É o trabalho poético realizado em um determinado contexto.  

 

Quadrilha 

João amava Teresa que amava Raimundo 

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Como é centrada na própria mensagem, a função poética existe, predominantemente, em textos literários, 

resultantes da elaboração da linguagem, por meio de vários recursos estilísticos que a língua oferece. 

Contudo, é comum, hoje, observarmos textos técnicos que se utilizam de elementos literários para poder 

evidenciar um determinado sentido.  
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Exercícios 

 

1.  

  

 

A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia 

de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal que 

contribui para esse destaque é o emprego: 

a) do termo "fácil" no início do anúncio, com foco no processo. 

b) de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. 

c) das formas verbais no futuro e no pretérito, em sequência. 

d) da expressão intensificadora "menos do que" associada à qualidade. 

e) da locução "do mundo" associada a "melhor", que quantifica a ação. 
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2.  

 
 

Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam, em uma 

situação de interlocução, o predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Nesse texto, 

predomina a função que se caracteriza por 

a) tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de se tomarem certas medidas para a elaboração 

de um livro. 

b) enfatizar a percepção subjetiva do autor, que projeta para sua obra seus sonhos e histórias. 

c) apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático, entre o leitor e 

o livro. 

d) fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de 

um livro. 

e) retratar as etapas do processo de produção de um livro, as quais antecedem o contato entre leitor 

e obra. 
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3.  
 

 

 

Pelas características da linguagem visual e pelas escolhas vocabulares, pode-se entender que o texto 

possibilita a reflexão sobre uma problemática contemporânea ao 

a) criticar o transporte rodoviário brasileiro, em razão da grande quantidade de caminhões nas 

estradas. 

b) ironizar a dificuldade de locomoção no trânsito urbano, devida ao grande fluxo de veículos. 

c) expor a questão do movimento como um problema existente desde tempos antigos, conforme 

frase citada. 

d) restringir os problemas de tráfego a veículos particulares, defendendo, como solução, o 

transporte público. 

e) propor a ampliação de vias nas estradas, detalhando o espaço exíguo ocupado pelos veículos nas 

ruas. 
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4. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades 
menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma tem múltiplos mecanismos que regulam o 
número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. 

DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

  

Predomina no texto a função da linguagem 

a) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relac ̧ão à ecologia. 

b) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. 

c) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. 

d) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. 

e) referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. 

  

 

5. O exercício da crônica 
Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa como se faz um cronisita; não a prosa de um 

ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou 

porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, 

olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no 

noticiário matutino, ou da véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um 

sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um 

processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida 

emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto 

da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. 

MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São Paulo: Cia. das Letras, 1991.  

 

Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui 

a) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista 

b) nos elementos que servem de inspiração ao cronista. 

c) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. 

d) no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. 

e) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. 
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6.        

 

  

Os gráficos expõem dados estatísticos por meio de linguagem verbal e não verbal. No texto, o uso 

desse recurso 

a) exemplifica o aumento da expectativa de vida da população. 

b) explica o crescimento da confiança na instituição do casamento. 

c) mostra que a população brasileira aumentou nos últimos cinco anos. 

d) indica que as taxas de casamento e emprego cresceram na mesma proporção. 

e) sintetiza o crescente número de casamentos e de ocupação no mercado de trabalho. 
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7.  

 
Os principais recursos utilizados para envolvimento e adesão do leitor à campanha institucional 
incluem 

a) o emprego de enumeração de itens e apresentação de títulos expressivos. 

b) o uso de orações subordinadas condicionais e temporais. 

c) o emprego de pronomes como “você” e “sua” e o uso do imperativo. 

d) a construção de figuras metafóricas e o uso de repetição. 

e) o fornecimento de número de telefone gratuito para contato. 
 

 

8. É água que não acaba mais 
Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) apontaram 

o Aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta. Com volume estimado em 

86 000 quilômetros cúbicos de água doce, a reserva subterrânea está localizada sob os estados do 

Amazonas, Pará e Amapá. “Essa quantidade de água seria suficiente para abastecer a população 

mundial durante 500 anos”, diz Milton Matta, geólogo da UFPA. Em termos comparativos, Alter do Chão 

tem quase o dobro do volume de água do Aquífero Guarani (com 45 000 quilômetros cúbicos). Até 

então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai. 

Época. Nº 623, 26 abr. 2010. 

  

Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa 

científica realizada por uma universidade brasileira. 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. 
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9. Canção do vento e da minha vida  
O vento varria as folhas, 

O vento varria os frutos,  

O vento varria as flores...  

E a minha vida ficava  

Cada vez mais cheia  

De frutos, de flores, de folhas.  

[...]  

O vento varria os sonhos  

E varria as amizades...  

O vento varria as mulheres...  

E a minha vida ficava  

Cada vez mais cheia  

De afetos e de mulheres.  

  

O vento varria os meses  

E varria os teus sorrisos...  

O vento varria tudo!  

E a minha vida ficava  

Cada vez mais cheia  

De tudo.  

 

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967.  

  

Predomina no texto a função da linguagem  

a) fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação.  

b) metalinguística, porque há explicação do significado das expressões. 

c) conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação. 

d) referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais. 

e) poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. 
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10. Texto I 
Fundamentam-se as regras da Gramática Normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja 

linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o 

uso idiomático estabilizou e consagrou. 

      LIMA, C. H. R. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. 

 

 

Texto II 

Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias 

visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse 

de nenhuma espécie — nem sequer mental ou de sonho —, transmudou-se-me o desejo para aquilo que 

em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho, tal 

página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar 

tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até, de Vieira, na sua fria 

perfeição de engenharia sintáctica, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa 

movida. 

                                              PESSOA, F. O livro do desassossego. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

 

A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos 

textos I e II 

a) destaca o “como” se elabora a mensagem, Considerando-se a seleção, Combinação e sonoridade 

do texto. 

b) Coloca o foco no “Com o quê” se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio 

objeto. 

c) focaliza o “quem” produz a mensagem, mostrando seu posicionamento e suas impressões 

pessoais. 

d) O orienta-se no “para quem” se dirige a mensagem, estimulando a mudança de seu 

comportamento. 

e) enfatiza sobre “o quê” versa a mensagem, apresentada com palavras precisas e objetivas. 



 
 

 

 

12 

Português 
 

Gabarito 

 

1. C 

O jogo de palavras entre “vai ser bom! Não foi?” Demonstra a rapidez efetiva do produto anunciado, fato 

que impulsiona o leitor a comprar. 

 

2. D 

A linguagem da tirinha promove ao interlocutor uma reflexão clara sobre o efeito do livro –e das palavras- 

para quem está a praticar a ação da leitura. Assim, essas informações estão subentendidas no texto.  

 

3. B 

O efeito de humor causado na fala do personagem com o restante da imagem causa ao interlocutor uma 

ironia sobre o pensamento de Parmênides, em contraposição ao período atual.  

 

4.  E 
Assim como foi visto nos conceitos, a linguagem referencial apresenta informações referentes a um 
determinado assunto. Desse modo, a alternativa contempla o fato de que o excerto é uma 
explicação/apresentação sobre a biosfera e seus componentes.  

 

5.  C 
O texto de Vinícius de Moraes contempla a ideia de metalinguagem perante ao assunto de 
formalizar/criar uma crônica. Sendo assim, através de uma, é vista a melhor forma de produzir um texto. 

 

6. E  
A utilização da linguagem verbal (texto) e não verbal (gráfico) promove a ideia de melhor apresentar, 
sintetizar e aproximar as informações contidas para um interlocutor.  

 

7. C 
A utilização de linguagens que façam uma conexão direta com o leitor é um dos mecanismos de 
promover ações efetivas em campanhas informativas, como campanha de vacinação. Desse modo, a 
utilização de termos, como “você”, faz com que a seja garantida a atenção dos interlocutores. 

 

8. B 
Como apresentado, a função referencial promove uma apresentação e sintetização de informações. 
Assim, o texto, por ser caracterizado como notícia, informa e compreende essa ideia de transmitir o 
conteúdo necessário.  

 

9. E 
Pelo fato de estar escrito em versos, ter uma linguagem subjetiva e bem característica do autor, é 
reconhecida a linguagem poética dentro do texto apresentado.  

 

10. B 
 A função que predomina nos dois textos é a metalinguística, visto que o primeiro texto foi extraído de 
uma gramática que propõe reflexões sobre regras gramaticais. Já o segundo texto, escrito por um 
famoso poeta, trata do seu gosto e do de outros autores pela palavra. Em suma, o elemento da 
comunicação “código”, representado pela função metalinguística, encontra-se em destaque nos dois 
textos. 

 



 
 

 

 

1 

Química 
 

Equilíbrio iônico: Ka, Kb, pH e pOH, Kw, Kh 

 

Resumo 

 

A matéria de equilíbrio químico estuda as reações reversíveis em geral, com as características que são 

comuns a toda e qualquer reação química. Já o equilíbrio iônico estuda as reações reversíveis que envolvem 

íons, com suas características específicas, que precisam de fato ser analisadas com maior atenção. Por isso, 

fez-se esta separação. A partir de agora, vamos olhar para essas particularidades das reações iônicas. 

 

Constante de ionização 

Uma das particularidades elementares dessas reações é que se tratam de ionizações (no caso de 

compostos covalentes, como os ácidos) ou dissociações (no caso de compostos iônicos, como os sais e as 

bases). Por isso, passamos a chamar a constante de equilíbrio (Kc) de constante de ionização (Ki). 

 

Generalizando, temos que: 

CA (aq) ⇌ C+ (aq) + A– (aq) 

Ki = [C+][ A–] / [CA] 

 

Onde: 

CA = composto em solução não ionizado/dissociado; 

C+ = cátion do composto ionizado/dissociado; 

A– = ânion do composto ionizado/dissociado. 

 

Obs: Não calculamos Kp em equilíbrios iônicos, pois este tipo de constante só se aplica a sistemas gasosos, 

e estamos estudando sistemas aquosos. 

 

Grau de ionização 

Existem algumas reações reversíveis iônicas que envolvem compostos com propriedades especiais e, 

portanto, muito importantes no nosso dia a dia. São eles os ácidos e as bases, os quais se ionizam em água, 

liberando H+ e OH–, respectivamente.  

É de extrema importância, para entendermos essa matéria, termos em mente o seguinte:  
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a. Quem confere caráter ácido a uma solução são os íons H+. Sendo assim, quanto maior for a 

concentração de H+ na solução, maior será seu grau de acidez. 

 

Exemplo: Se eu coloco certa quantidade de HCl (ácido clorídrico) em solução aquosa, ele se ioniza, 

liberando os íons abaixo, o que faz aumentar a concentração de H+ na solução, acidificando-a. Mas ele 

não se ioniza totalmente, porque o sentido inverso da reação ocorre ao mesmo tempo: uma parte dos 

íons liberados se combinam, formando HCl novamente, do qual parte se ioniza, liberando íons, dos 

quais uma parte se combina, e assim sucessivamente, até que as concentrações de todos os 

compostos se mantenham constantes, como acontece com toda reação reversível.  

 

HCl (aq) ⇌ H+ (aq) + Cl– (aq) 

  

Na solução aquosa equilibrada de HCl, 90% das moléculas desse ácido estão ionizadas, isto é, 

separadas em íons H+ e Cl–. 90% se tratam da grande maioria das moléculas postas inicialmente na 

solução, o que nos diz que essa solução vai ter uma concentração pequena de HCl e uma concentração 

muito grande de H+. Assim, vemos que essa solução é muito ácida.  

 

b. Quem confere caráter básico/alcalino a uma solução são os íons OH–. Sendo assim, quanto maior for 

a concentração de OH– na solução, maior será seu grau de basicidade. 

 

Exemplo: Se eu coloco certa quantidade de NH4OH (hidróxido de amônio) em solução aquosa, ele se 

dissocia, liberando os íons abaixo, o que faz aumentar a concentração de OH– na solução, basificando-

a. Mas ele não se dissocia totalmente, porque o sentido inverso da reação ocorre ao mesmo tempo: 

uma parte dos íons liberados se combinam, formando NH4OH novamente, do qual parte se dissocia, 

liberando íons, dos quais uma parte se combina, e assim sucessivamente, até que as concentrações 

de todos os compostos se mantenham constantes, como acontece com toda reação reversível.  

 

NH4OH (aq) ⇌ NH4
+ (aq) + OH– (aq) 

 

Na solução aquosa equilibrada de NH4OH, menos de 1,5% das moléculas dessa base estão 

dissociadas, isto é, separadas em íons NH4
+ e OH–. 1,5% se tratam da minoria das moléculas postas 

em solução, o que nos diz que essa solução vai ter uma concentração grande de NH4OH e uma 

concentração muito pequena de OH–. Assim, vemos que essa solução é pouco básica.  
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Disso tiramos uma conclusão importante: quanto maior for o grau de ionização de um ácido (sua 

capacidade de se ionizar), mais forte ele será; e quanto maior for o grau de dissociação de uma base (sua 

capacidade de se dissociar), mais forte ela será. Este grau de ionização ou dissociação é representado pela 

letra grega α e calculado da seguinte forma: 

 

α = nº de moléculas ionizadas ou dissociadas / nº inicial moléculas 

 

Constantes de acidez e basicidade 

Em relação à constante de equilíbrio aplicada às reações envolvendo ácidos e bases, também há 

especificidades para as quais devemos olhar com carinho. Você se lembra da fórmula do Kc, agora Ki? 

 

Kc = [produtos] / [reagentes] 

 

A gente não viu que quanto maior for a concentração dos íons de um ácido ou de uma base, maior será 

sua força? Então, como os íons, em uma reação de ionização/dissociação, são os produtos, e as moléculas 

do ácido/da base os reagentes, podemos ver a força desse ácido/dessa base por meio da constante de 

equilíbrio também. Generalizando, temos que: 

 

HA (aq) ⇌ H+ (aq) + A– (aq) 

Ki = [H+][A–]/[HA] 

Ka = [H+][A–]/[HA] 

 

BOH (aq) ⇌ B+ (aq) + OH– (aq) 

Ki = [B+][OH–]/[BOH] 

Kb = [B+][OH–]/[BOH] 

 

Onde: 

HA = ácido em solução não ionizado; 

H+ = cátion hidrogênio do ácido ionizado; 

A– = ânion do ácido ionizado; 

BOH = base em solução não dissociada; 

B+ = cátion da base dissociada; 

OH– = ânion hidroxila da base dissociada; 

[ ] = concentração 
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Conclusões importantes à beça:  

a. Quanto maior a concentração de H+ numa solução de ácido, maior será seu Ki. Logo, quanto maior o Ki 

de um ácido, maior é a sua acidez. Por este motivo, substituímos o Ki por Ka: constante de acidez.  

 

↑Ka : ↑força do ácido 

 

b. Quanto maior a concentração de OH– numa solução de base, maior será seu Ki. Logo, quanto maior o 

Ki de uma base, maior é a sua basicidade. Por este motivo, substituímos o Ki por Kb: constante de 

basicidade. 

 

↑Kb : ↑força da base 

 

 

Ácidos polipróticos 

Precisamos, ainda, ficar atentos à quantidade de hidrogênios ionizáveis que a molécula de um ácido 

possui, para determinarmos o valor de Ka. Quando o número de H ionizáveis de um ácido for maior que um, 

dizemos que ele é poliprótico. Recebe esse nome porque o prefixo “poli” indica “vários”, enquanto “prótico” 

vem de “próton”, que é uma das formas como podemos denominar o H+.  

 

Obs: Como o elemento hidrogênio só possui 1 próton e 1 elétron em sua composição, ao perder esse único 

elétron e se transformar em íon H+, sua composição passa a ser somente aquele 1 próton. Por isso, em vez 

de íon hidrogênio, muitas vezes o chamamos de próton hidrogênio. 

 

Tomemos como exemplo o ácido poliprótico H2S: 

 

H2S ⇌ H+ + HS–     Ka1 

HS– ⇌ H+ + S2–      Ka2 

_________________ 

H2S ⇌ 2 H+ + S2–     Ka 

 

Ka = Ka1 . Ka2 
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OBS:  

a. Quando o Ka de uma das etapas é muito maior que o das demais, geralmente podemos considerá-lo o 

Ka da reação global. É o caso do H2S, por exemplo, em que Ka1 >>> Ka2, portanto, também podemos dizer 

(em algumas situações/questões) que Ka = Ka1. 

 

b. Na ionização de ácidos polipróticos, o ânion formado com a ionização da primeira etapa atrai mais 

fortemente o segundo hidrogênio que restou na sua própria molécula. Isso dificulta a sua ionização e, 

por conseguinte, enfraquece o ácido. Dessa forma, diz-se, em geral, que Ka1 > Ka2. 

 

Em se tratando de n hidrogênios ionizáveis, o Ka será igual a Ka1 x Ka2 x Ka3 x ... x Kan.  

Outros procedimentos: 

  

• Quando uma reação intermediária de KaX tiver que ser invertida para que, somada às demais, 

resulte na reação global, seu KaX entrará na equação do Ka global também invertido (isto é, 1/ 

KaX); 

• Quando uma reação intermediária de KaY tiver que ser multiplicada por N para que, somada às 

demais, resulte na reação global, seu KaY entrará na equação do Ka global elevado a N; 

• Quando uma reação intermediária de KaZ tiver que ser dividida por N para que, somada às demais, 

resulte na reação global, seu KaZ entrará na equação do Ka global com a raiz enésima (N√KaZ). 

 

Para entender melhor, suponha que cada reação intermediária de um ácido triprótico (3 hidrogênios 

ionizáveis) tenha tido cada um dos comportamentos descritos acima, na ordem exposta. Neste caso, o Ka 

reação global será calculado assim: 

 

Ka = (1/Ka1) . (Ka2)N . (N√Ka3) 

 

Lei da Diluição de Ostwald 

Uma das formas de encontrarmos o Kc em equilíbrios químicos é realizando uma tabela com os dados 

de concentração dos compostos postos em reação no início, das concentrações que reagiram desses 

compostos e das concentrações finais dos mesmos, no equilíbrio, tá lembrada/o?  

Pois bem, a chamada Lei da Diluição de Ostwald é uma generalização dessa tabela, resultando em duas 

fórmulas que nos ajudam a encontrar as constantes de acidez e basicidade de ácidos e bases com maior 

rapidez. 
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Acompanhe: 

• As questões geralmente dão o valor da concentração inicial do ácido ou da base posta em solução, 

e esse valor entra na tabela como concentração molar, a qual representamos por M; 

• Podemos descobrir qual foi a concentração do ácido ou da base que sofreu ionização/dissociação, 

por uma regra de três simples com os valores de α (valor não percentual, ou seja, valor decimal) e de 

M; 

 

 OPA, valor decimal? 

 

Um número percentual pode ser escrito de maneira decimal, que vai ser o mesmo valor do percentual, 

porém depois de dividido por 100. Olha só uns exemplos: 

 

Valor percentual       Valor decimal 

α = 20% = 20/100 = 0,2 

α = 55% = 55/100 = 0,55 

α = 0,1% = 0,1/100 = 0,001 

α = 100% = 100/100 = 1 

 

Agora, observe a regra de três: 

 

M -------- 1 (100%) 

X --------- α 

X = M.α 

 

 

• Assim, colocamos na tabela que a concentração do composto inicial que foi ionizada é –Mα e a 

concentração de cada íon formado é +Mα; 

• Com isso, as concentrações de cada espécie dissolvida no equilíbrio serão: M–Mα para CA e Mα 

para C+ e A–. 

 

CA (aq)   ⇌     C+ (aq)   +      A– (aq) 

Início M ------- ------- 

Reagiu –Mα +Mα +Mα 

Equilíbrio M–Mα Mα Mα 

 

  

Se M equivale à concentração inicial do composto dissolvido, X equivale à 

concentração do composto que foi ionizado, ou seja, consumido na reação, e à 

concentração de cada íon que foi formado (já que a proporção da reação, neste 

exemplo hipotético é 1:1:1). 
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• Calculando o Ki (só para não especificar se é ácido ou base, já que serve para ambos), temos: 

 

Ki = [C+][A–]/[CA] 

Ki = (Mα) . (Mα) / (M–Mα) 

Ki = M2α²/M (1–α) 

Ki = Mα²/1–α      → Lembrando que Ki será Ka, para ácidos, e Kb, para bases. 

 

Importante à beça: 

Como o α de ácidos e bases fracos são muito baixos, tendendo a zero, o denominador da Lei de 

Ostwald fica: 1 – α = 1 – 0 = 1. Sendo assim, para ácidos e bases fracos, usamos a fórmula: 

 

Ki = Mα² 

 

 OPA, fracos? 

Lembrando que classificamos ácidos/bases como fracos, moderados ou fortes, segundo seu grau de 

ionização, da seguinte forma: 

α ≤ 5% → fracos 

5% < α < 50% → moderados 

α ≥ 50% → fortes 

 

Equilíbrio iônico da água 

 A água é capaz de se auto ionizar e gerar íons H+ e OH-. A partir desta ionização seremos capazes de 

calcular a constante de ionização da água, que será chamada de Kw. O Kw terá sempre o valor de 10-14, visto 

que: 
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pH e pOH 

 Afim de medir a concentração de H+ e OH- em soluções foi criado um artifício matemático para facilitar 

o cálculo destas espécies químicas, pois concentrações de  H+ e OH- são representados valores muitos 

pequenos. Tal artifício foi introduzir esses valores de concentração em escala logarítmica. Determinou-se 

que: 

pH = - log [H+]   

pOH = - log [OH-] 

E que: 

pH < 7 - Meio ácido 

pH = 7 - Meio neutro 

pH > 7 - Meio básico 

 

Exemplo:  

 A partir disso e levando em consideração o valor de Kw (constante de ionização da água), chegou a 

conclusão de que: 

pH + pOH = 14 

 

Portanto: 

Se o pH é igual 4, o pOH seria igual a 10. E assim é possível encontrar os valores de pH em função de pOH e 

vice-versa. 

 

Hidrólise Salina 

Como sabemos, existem ácidos e bases de caráter forte ou fraco, dependendo do seu grau de ionização 

(no caso dos ácidos) ou de dissociação (no caso das bases). Sabemos, ainda, que a reação de um ácido com 

uma base gera um sal – com cátion derivado da base reagente e ânion derivado do ácido reagente – e água, 

conforme vemos na reação genérica abaixo: 

 

HX + YOH → YX + H2O 

 

Onde: 

X = ânion do ácido hipotético HX; 

Y = cátion da base hipotética YOH; 

YX = sal de cátion Y e ânion X resultante. 

 



 
 

 

 

9 

Química 
 

Da mesma maneira, ao colocarmos para reagirem um sal e a água, a reação inversa ocorre, gerando 

novamente o ácido e a base que deram origem a este sal. A essa reação damos o nome de hidrólise salina. 

A hidrólise do sal YX, por exemplo, seria assim: 

 

YX + H2O ⇌ HX + YOH 

 

Como a força dos ácidos e das bases variam, os sais que deles decorrem também terão graus de acidez 

e basicidade diversos. Mas se a acidez de um meio é determinada pela concentração de H+, e a basicidade, 

pela concentração de OH–, como um sal pode ter caráter ácido/básico? Pois bem, as formas como a hidrólise 

dos sais ocorrem também variam. Vejamos: 

 

Hidrólise de sal de ácido forte e base fraca: 

 

➔ Como o ácido é muito forte, ele se encontra totalmente (ou quase totalmente) ionizado. Já a base, 

muito fraca, encontra-se muito pouco dissociada, ou seja, praticamente não dissociada. Repare como 

a reação de hidrólise ocorrerá: 

 

NH4Cl (aq) + H2O (l) ⇌ NH4OH (aq) + H+ (aq) + Cl– (aq) 

 

➔ A melhor maneira de representarmos isso é considerando a hidrólise do cátion da base 

separadamente, por ser o íon do eletrólito fraco (essa é a chamada equação iônica de hidrólise): 

 

NH4
+ (aq) + H2O (l) ⇌ NH4OH (aq) + H+ (aq) 

 

 

 

➔ Note que a sobra de íons H+ na solução tornam o meio ácido, motivo pelo qual sais derivados de 

ácido forte e base fraca possuem caráter ácido.  

 

 OPA, eletrólito? 

É toda espécie química que, em meio aquoso, libera íons, ganhando, desse modo, capacidade de 

conduzir eletricidade. Por isso, em vez de dizermos “íon do ácido ou da base fraca ou do sal”, 

podemos evitar a fadiga dizendo “íon do eletrólito fraco”, já nos deixando entendidas/os que nos 

referíamos tanto a ácido como a base e a sal.  

  

Íon do eletrólito 

fraco 

Excesso de íon H+ 
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Hidrólise de sal de ácido fraco e base forte: 

 

➔ Como a base é muito forte, ela se encontra totalmente (ou quase totalmente) dissociada. Já o ácido, 

muito fraco, encontra-se muito pouco ionizado, ou seja, praticamente não ionizado. Repare como a 

reação de hidrólise ocorrerá: 

 

Na2CO3 (aq) + 2 H2O (l) ⇌ 2 Na+ (aq) + 2 OH– (aq) + H2CO3 (aq) 

 

➔ A melhor maneira de representarmos isso é considerando a hidrólise do ânion do ácido 

separadamente, por ser o íon do eletrólito fraco (olha a equação iônica de hidrólise aí de novo): 

 

CO3
2– (aq) + 2 H2O (l) ⇌ H2CO3 (aq) + 2 OH– (aq) 

 

 

 

➔ Note que a sobra de íons OH– na solução tornam o meio básico, motivo pelo qual sais derivados de 

base forte e ácido fraco possuem caráter básico.  

 

Hidrólise de sal de ácido e base fracos: 

 

➔ Como tanto o ácido como a base são muito fracos, encontram-se muito pouco ionizados, ou seja, 

praticamente não ionizados. Repare como a reação de hidrólise ocorrerá: 

 

NH4CN (aq) + H2O (l) ⇌ NH4OH (aq) + HCN (aq) 

 

➔ A melhor maneira de representarmos isso é considerando a hidrólise dos íons dos dois eletrólitos 

fracos (equação iônic... já tá ficando repetitivo, né não?): 

 

NH4
+ (aq) + CN– (aq) + H2O (l) ⇌ NH4OH (aq) + HCN (aq) 

 

 

 

➔ Note que, em teoria, não houve sobra de íons H+ nem OH–, na solução. No entanto, sabemos que, 

embora ambos os eletrólitos sejam muito fracos, certamente um possui grau de ionização, logo 

constante de ionização, maior que o do outro. Isto indica que, mesmo que não possamos visualizar 

pela reação ideal de hidrólise, na prática haverá, sim, sobra de íon H+ ou OH–.  

 

Íon do eletrólito 

fraco 

Excesso de íon OH– 

Íons dos 

eletrólitos 

fracos 
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➔ Mas como saber quem ioniza mais? Simples: comparando suas constantes de ionização (Ka/Kb). O 

que tiver Ki maior, terá força maior, e será, portanto, responsável pela sobra de íons. No caso utilizado, 

Ka = 4,9.10–10 e Kb = 1,8.10–5 (Kb > Ka), o que diz que a base é mais forte que o ácido (mas não muito, 

ok?). 

 

➔ Conclusão: o meio fica ligeiramente básico. Caso Ka fosse maior que Kb, o meio ficaria ligeiramente 

ácido. Caso Ka e Kb fossem iguais, o meio ficaria neutro. 

 

Dissolução de sal de ácido e base fortes: 

 

➔ Como tanto a base como o ácido originários do sal são muito fortes, ambos se encontram totalmente 

(ou quase totalmente) ionizados. Ou seja, o que há é apenas uma dissolução do sal, sem formação 

de ácido nem de base, sem haver hidrólise – reparou que não tá escrito “hidrólise” no ponto “d”? ;). 

Olha só: 

 

NaCl (s) + H2O (l) ⇌ Na+ (aq) + Cl– (aq) + H+
 (aq) + OH– (aq) 

 

➔ Repare que as concentrações dos íons H+ e OH– são iguais entre si e iguais à da água “reagente” 

(entre aspas porque, neste caso, na verdade, é apenas solvente). Concluímos, pois, que a solução 

será neutra. Veja como a reação fica com cara de dissolução quando cortamos a água reagente com 

a água produto: 

 

NaCl (s) → Na+ (aq) + Cl– (aq) 

 

Obs:  

a. A seta de reação reversível não cabe aqui, uma vez que o que ocorreu foi a dissociação total dos íons 

do sal. Sendo assim, não há sentido inverso da reação; 

 

b. Aqui, obviamente, não houve a famosa equação iônica de hidrólise (aêêê). 

 

Constante de Hidrólise (Kh) 

Se não envolver alguma constante, a gente nem acredita que se trate de equilíbrio químico, não é mesmo? 

Pois bem, aqui também temos a constante de hidrólise, que, como toda constante, nos informa o padrão com 

que a hidrólise de um sal específico ocorre, em cada valor de temperatura.  

 

 

H2O 
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Para encontrarmos o Kh de um sal, é importante sabermos que, entre a quantidade de íons dissociados, 

a quantidade dos que sofrem hidrólise varia. Às vezes, 70 em cada 100 íons – do eletrólito fraco, claro – são 

hidrolisados, isto é, 70% deles; às vezes, 1 em cada 10 (10%); etc. Conclusão, cada sal, em cada temperatura, 

tem seu grau de hidrólise (α), um valor percentual que, como qualquer outro, pode ser representado também 

em valor decimal. Calculamos assim: 

 

α = nº de mols de íons hidrolisados / nº de mols de íons dissolvidos 

 

A expressão do Kh de um sal pode ter a forma de um Kc (molaridade de produtos sobre molaridade de 

reagentes), ou pode ser em função do Kw e do Ki do eletrólito fraco (Ka se for de ácido fraco, Kb se for de base 

fraca; se forem ambos fracos, será Ka.Kb). Vamos ver cada uma dessas formas: 

 

Exemplo 1: Kh do sal Na2CO3 → como Kh é a constante apenas da hidrólise, a reação utilizada será a de 

hidrólise do íon do eletrólito fraco (que, neste caso, é o ânion CO3
2–, do ácido), ou seja, a equação iônica de 

hidrólise, da qual tanto já falamos neste material. Aqui está ela: 

CO3
2– (aq) + 2 H2O (l) ⇌ H2CO3 (aq) + 2 OH– (aq) 

 

Kh = [H2CO3][OH–]²/[CO3
2–]             ou                    Kh = Kw / Ka 

 

 

Obs: Não preciso mais lembrar você de que a água, por ser líquido puro, não entra na expressão da constante, 

né? 

 

Exemplo 2: Kh do sal NH4Cl → a equação iônica de hidrólise, neste caso, é a do NH4
+ (cátion da base, por ser 

o íon do eletrólito fraco). Olha: 

NH4
+ (aq) + H2O (l) ⇌ NH4OH (aq) + H+ (aq) 

 

Kh = [NH4OH][H+]²/[NH4
+]             ou                    Kh = Kw / Kb 

 

 

Exemplo 3: Kh do sal NH4CN → a equação iônica de hidrólise, neste caso, é tanto a do NH4
+ (cátion da base) 

como a do CN– (ânion do ácido), por serem ambos íons de eletrólitos fracos. Olha: 

 

NH4
+ (aq) + CN– (aq) + H2O (l) ⇌ NH4OH (aq) + HCN (aq) 

 

Kh = [NH4OH][HCN]/[NH4
+][CN–]             ou                Kh = Kw / Ka.Kb 

 

Forma 1 Forma 2  

Forma 1 Forma 2 

Forma 1 Forma 2 



 
 

 

 

13 

Química 
 

 

Obs: Se o sal for de ácido forte e base forte, o que não ocorre mesmo? Hidrólise. Por que sais de ácido e base 

fortes não têm Kh mesmo? Porque não ocorre hidrólise. 

 

Efeito do Íon Comum 

Ao adicionarmos a uma solução um composto que possua um íon comum ao do soluto preexistente, o 

equilíbrio se desloca no sentido de consumir esse íon – já que a constante KPS não sofre variação a não ser 

com mudança de temperatura –, formando mais precipitado, se se tratar de um soluto sólido. 

 

Exemplo: Solução de AgCl em equilíbrio → adiciono HCl, que se ioniza na solução, gerando íons H+ e Cl– → a 

concentração de Cl– aumenta na solução → equilíbrio se desloca no sentido de consumir o excesso de Cl– → 

forma-se mais AgCl puro e sólido. Observe: 

 

AgCl (s) ⇌ Ag+ (aq) +     Cl– (aq) 

  

Alteração 

Efeito 
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Exercícios 

 

1. Uma substância química é considerada ácida devido a sua tendência em doar íons H+ em solução 

aquosa. A constante de ionização Ka é a grandeza utilizada para avaliar essa tendência. Assim, são 

fornecidas as fórmulas estruturais de algumas substâncias químicas, com os seus respectivos valores 

de Ka, a 25°C. 

 

 

 

A ordem crescente de acidez das substâncias químicas citadas é  

a) ácido fosfórico < ácido etanoico < ácido carbônico < ácido fênico.    

b) ácido fênico < ácido carbônico < ácido etanoico < ácido fosfórico.    

c) ácido fosfórico < ácido carbônico < ácido etanoico < ácido fênico.    

d) ácido fênico < ácido etanoico < ácido carbônico < ácido fosfórico.    

e) ácido etanoico < ácido carbônico < ácido fênico < ácido fosfórico.    

 

 

2. O ácido etanoico, popularmente chamado de ácido acético, é um ácido fraco e um dos componentes 

do vinagre, sendo o responsável por seu sabor azedo. Dada a constante de ionização, aK ,  igual a 

51,8 10 ,−  assinale a alternativa que apresenta a concentração em 1mo L−  de H+  em uma solução 

deste ácido de concentração 2 12,0 10 mo L .− −    

a) 
10,00060 mo L−     

b) 
10,000018 mo L−     

c) 
11,8 mo L−     

d) 
13,6 mo L−     

e) 
10,000060 mo L−     
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3. A mistura de 0,1 mol de um ácido orgânico fraco (fórmula simplificada RCOOH) e água, suficiente para 

formar 100 mL de solução, tem pH 4([H+] = 10-4 mol/L) a 25 °C. Se a ionização do ácido em água é dada 

pela equação abaixo, a alternativa que tem o valor mais próximo do valor da constante de ionização 

desse ácido, a 25 °C, é:  

RCOOH(aq) →RCOO−
(aq) + H+

(aq)  

a) 10−2    

b) 10−4    

c) 10−6    

d) 10−8    

e) 10−10    

 

 

4. O equilíbrio iônico da água pura pode ser representado de maneira simplificada por: 

 

 

 

O produto iônico da água é Kw = [H+] [OH−], cujo valor é 1 x 10−14 a 25 °C. Ao se adicionar 1,0 mL de 

NaOH 1,0 mol/L (base forte) a um copo bécher contendo 99 mL de água pura, o pH da solução será 

aproximadamente igual a  

a) 2.    

b) 5.    

c) 8.    

d) 10.    

e) 12.    

 

   

5. A tabela abaixo relaciona as constantes de acidez de alguns ácidos fracos. 

Ácido Constante 

HCN  104,9 10−  

HCOOH  41,8 10−  

3CH COOH  51,8 10−  

 

A respeito das soluções aquosas dos sais sódicos dos ácidos fracos, sob condições de concentrações 

idênticas, pode-se afirmar que a ordem crescente de pH é  

a) cianeto < formiato < acetato.     

b) cianeto < acetato < formiato.    

c) formiato < acetato < cianeto.    

d) formiato < cianeto < acetato.    

e) acetato < formiato < cianeto.     
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6. Dados: 
5 1

a 3 K do CH COOH 2,0 10 mol.L− −=   

Uma solução preparada a partir da dissolução de ácido acético em água destilada até completar o 

volume de um litro apresenta pH igual a 3,0.  A quantidade de matéria de ácido acético inicialmente 

dissolvida é aproximadamente igual a   

a) 
61 10 mol.−     

b) 
31 10 mol.−     

c) 
25 10 mol.−     

d) 
21 10 mol.−     

  

7. Seca na Paraíba  

A Paraíba, bem como todo o Nordeste, passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos. A situação 

hídrica está em nível crítico, com mais da metade dos mananciais monitorados abaixo de 20% da 

capacidade de armazenamento da água. Esta diminuição do volume de água armazenada impede que 

seja utilizada para consumo humano. Além disso, as águas de poços artesianos que ainda resistem 

também têm concentração elevada de sais. Com a finalidade de classificar as águas quanto a seus 

usos, de acordo com a quantidade presente de determinados substâncias, o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) resolveu editar Resolução 357, de 17 de março de 2005.   

 

Pela Resolução 357 citada no texto, o nitrogênio amoniacal é padrão de classificação das águas 

naturais e padrão de emissão de esgoto. Além disso, a quantidade máxima de nitrogênio amoniacal 

total em águas doces, classe 1, sofre alteração de acordo com o pH da água, conforme a tabela abaixo.  

 

Faixa de PH 
Quantidade máxima permitida (mg/L) de 

nitrogênio amoniacal total 

pH 7,0  3,7 

7,0 pH 7,5   3,0 

7,5 pH 8,0   2,0 

8,0 pH 8,5   1,0 

pH 8,5 pH 0,5 

 

Qual o limite máximo permitido de nitrogênio amoniacal total se a temperatura da água, em pH=8,1, 

passar de ( )14
W25 K 1,0 10−=   para ( )14

W40 C K 2,9 10 ?− =    

a) 2,0 mg/L     

b) 1,0 mg/L     

c) 3,7 mg/L     

d) 0,5 mg/L     

e) 3,0 mg/L    
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8. A mistura de 0,1 mol de um ácido orgânico fraco (fórmula simplificada RCOOH) e água, suficiente para 

formar 100 mL de solução, tem pH 4 a 25 °C. Se a ionização do ácido em água é dada pela equação 

abaixo, a alternativa que tem o valor mais próximo do valor da constante de ionização desse ácido, a 

25 °C, é:  

RCOOH(aq) →RCOO−
(aq) + H+

(aq)  

a) 10−2    

b) 10−4    

c) 10−6    

d) 10−8    

e) 10−10    

 

 

9. Em três frascos A, B e C, dissolvemos, em água pura, respectivamente: cloreto de sódio (NaCℓ), cloreto 
de amônio (NH4Cℓ) e acetato de sódio (NaC2H3O2). Sabendo-se que somente os íons Na+ e Cℓ - não 
sofrem hidrólise, podemos afirmar que o(a)  

a) pH da solução do frasco A situa-se entre 8,0 e 10,0.  

b) pH da solução do frasco B situa-se entre 11,0 e 13,0.  

c) pH da solução do frasco C situa-se entre 2,0 e 4,0.  

d) solução do frasco A é mais ácida do que a do frasco B.  

e) solução do frasco B é mais ácida do que a do frasco C. 

 

 

10. Hidrólise é uma reação entre um ânion (A) ou um cátion (C+ ) e água, com fornecimento de íons OH - ou 
H + para a solução. Assim, a hidrólise do NH4CN pode ser representada pelas equações: 

 

 
cujos valores das constantes de hidrólise são: 

 
Portanto, a solução resultante da hidrólise do cianeto de amônio deverá ser:  

a) fortemente ácida.  

b) fortemente básica.  

c) neutra.  

d) fracamente ácida.  

e) fracamente básica 
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Gabarito 

 

1. B 

Quanto maior a constante de equilíbrio ácida, maior será a acidez do composto. 

10 7 5 3

ácido fênico ácido ácido ácido
carbônico e tanoico fosfórico

1,0 10 4,3 10 1,8 10 7,6 10− − − −          

 

2. A 
A partir da análise do equilíbrio, vem: 

2

5 2 1
a 3

3 3

2 1

1

2 1

2,0 10

3
a

3

K 1,8 10 ; [CH COOH] 2,0 10 mo L

CH COOH H CH COO

2,0 10 0 0 início (mo L )

gasta forma forma

y y y durante (mo L )

(2,0 10 y) y y equilíbrio (mo L )

[H ][CH COO ]
K

[CH COOH]

1,8 10

−

− − −

+ −

− −

−

− −

 

+ −

−

=  =  

+

 

− + + 

 − + + 

=

 5

2

2 5 2 8

8 4

4 1

y y

2,0 10

y 1,8 10 2,0 10 36 10

y [H ] 36 10 6,0 10

[H ] 6,0 10 0,00060 mo L

−

− − −

+ − −

+ − −


=



=    = 

= =  = 

=  = 
   

 

3. D 
Cálculo da concentração inicial de ácido: 

0,1 mol de ácido  0,1 L

n  1 L
 

n = 1 mol/L 

 

Vamos considerar as seguintes concentrações das espécies em equilíbrio: 

  

- +

-4 -4

RCOOH(aq)   RCOO (aq) + H (aq) 

 1 mol/L            10  mol/L    10  mol/L

 

(Consideramos que a concentração de equilíbrio é aproximadamente igual à concentração inicial, pois 

o ácido é fraco). 

A constante de equilíbrio é dada por: 

− − −+   −= = =eq

4 4[ ] [ ]RCOO 10 10H 8K 10
[RCOOH] 1
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4. E 

A concentração inicial da base é 1 mol/L, que foi diluída 100 vezes.  
Como a concentração é inversamente proporcional ao volume, concluímos que, se o volume aumentou 
100 vezes, a concentração diminuirá 100 vezes. 

 

 



INICIAL INICIAL FINAL FINAL

FINAL

-2
FINAL

C   V  = C  V

1 0,001 = C 0,1

C  = 0,01 mol/L = 1 10  mol/L

 

 

A dissociação de uma base forte é 100%. Assim: 

→

  

+ -

-2 -2 -2

NaOH (s)     Na  (aq)   +  OH  (aq)

1 10  mol/L   1 10  mol/L  1 10  mol/L
 

Agora vamos calcular a concentração de H+ 

 

  



-14 + -1

-14 + -2

+ -12

1 10  = [H ] [OH ]

1 10  = [H ] 1 10

[H ] = 1 10  mol/L

 

 

Finalmente calcularemos pH: 

 -12pH = - log(1 10 ) = 12,0 pH = 12.   

 

5. C 

3

3

10
a

10
a

10

4
a

a

[CH COOH][HCN] [HCOOH]
Supondo : R

[CN ] [HCOO ] [CH COO ]

HCN H CN K 4,9 10

[H ][CN ] [HCN]
K [H ] 4,9 10

[HCN] [CN ]

[H ] 4,9 10 R

HCOOH H HCOO K 1,8 10

[H ][HCOO ]
K [H ] 1,8

[HCOOH]

− − −

+ − −

+ −
+ −

−

+ −

+ − −

+ −
+

= = =

⎯⎯→ + = ⎯⎯

=  =  

=  

⎯⎯→ + = ⎯⎯

=  = 4

4

5
3 3 a

53 3
a

3 3

5

4 5 10

[HCOOH]
10

[HCOO ]

[H ] 1,8 10 R

CH COOH H CH COO K 1,8 10

[H ][CH COO ] [CH COOH]
K [H ] 1,8 10

[CH COOH] [CH COO ]

[H ] 1,8 10 R

1,8 10 R 1,8 10 R 4,9 10 R

−

−

+ −

+ − −

+ −
+ −

−

+ −

− − −

 

=  

⎯⎯→ + = ⎯⎯

=  =  

=  

         

Quanto maior for a concentração de cátions H ,+  menor será o valor do pH numa solução aquosa dos 

respectivos sais sódicos. 

Conclusão: formiato (HCOO )− < acetato 3(CH COO )− < cianeto (CN ).−    



 
 

 

 

20 

Química 
 

6. C 

3 3 3

3

3 3 a

10 mol/L 10 mol/L 10 mol/L

M

3
a

3

3 3

3

3

5 1

5

pH 3 [H ] 10 mo

2,0 10 mol L

0 0 (início)

(durante)

(equilíbrio)

2,0 1

l / L

CH COOH H CH COO K

[H ][CH COO ]
K

[CH COOH]

10 10

[CH COOH]

[CH C

0

O

− − −

+

− −

−

−

+ −



+ −

− −

=  =

→ +

=



=  



−  +  + 



=

−  + +



2

2

OH] 5 10 mol / L

Em 1L :

n 5 10 mol

−

−

= 

= 

   

 

7. A 
Em águas amoniacais a reação que ocorrerá será: 

3 2 4NH H O NH OH+ −+ → +  

 

O aumento da temperatura de 25°C para 40°C aumenta a ionização da água, aumentando a quantidade 

de íons H+  e OH .−  O aumento de íons hidroxila, deslocará o equilíbrio para a esquerda, ou seja, para o 

sentido de produção de amônia. 

 

De acordo com a tabela, à medida que se aumenta a concentração de amônia, o pH vai caindo, ficando 

próximo da neutralidade, como essa variação é pequena, ficaria na faixa entre 8,0 e 7,5, assim a 

concentração de amônia fique em torno de 12,0mg L .−    

 

8. D 

Cálculo da concentração inicial de ácido: 
0,1 mol de ácido  0,1 L

n  1 L
 

n = 1 mol/L 
 
Vamos considerar as seguintes concentrações das espécies em equilíbrio: 

 

(Consideramos que a concentração de equilíbrio é aproximadamente igual à concentração inicial, pois o 

ácido é fraco). 

A constante de equilíbrio é dada por: 

− − −+   −= = =eq

4 4[ ] [ ]RCOO 10 10H 8K 10
[RCOOH] 1
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9. E 

 

 

10. E 

Como a Kh (CN) > Kh (NH4 + ), logo a solução resultante é fracamente básica 

  

 



 
 

 

 

1 

Química 
 

Equilíbrio químico: Kc e Kp e Princípio de Le Chatelier 

 

Resumo 

 

Equilíbrio químico 

Existem reações onde os reagentes e os produtos estão em constante reação em processos opostos, tais 

reação chamamos de reações reversíveis, que quando com a mesma velocidade de reação em ambos os 

sentidos atingem o equilíbrio químico.  

 

Exemplo: 

N2 (g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) 

 

A reação representada acima de produção da amônia(NH3) é uma reação reversível, onde a todo momento 

temos H2 e N2 reagindo para formar NH3, mas também temos a amônia(NH3) se decompondo e voltando a se 

tornar H2 e N2. Quando estas velocidades de reação em ambos os sentidos se igualam, dizemos que 

alcançamos o equilíbrio químico. 

Gráfico de equilíbrio químico: 

 

 

 

PSIU!! 

No momento em que as velocidades ou concentração se tornam constantes atingimos o equilíbrio químico 

da reação.   
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Expressão para Equilíbrio Químico e a constante Kc 

Em 1886, químicos noruegueses descobriram existir uma relação entre a concentração dos reagentes e dos 

produtos em equilíbrio químico, excluindo os reagentes e produtos no estado físico sólido. Essa relação foi 

chamada de Lei de Ação das massas, onde para uma reação reversível genérica: 

 aA + bB ⇌ cC + dD 

 

Temos que a relação entre as concentrações será: 

   

Onde Kc é a nossa constante de equilíbrio. 

 

 

PSIU!! 

Quanto maior o valor de Kc, maior a tendência de ocorrer a reação no sentido de formação dos produtos. 

Quanto menor o valor de Kc, maior a tendência de ocorrer a reação no sentido de formação dos reagentes. 

 

PSIU 2!! 

Em soluções aquosas, a concentração da água deve ser considerada constante, é não aparecerá na 

expressão do Kc. 

 

Expressão para Equilíbrio Químico e a constante Kp 

Com relação aos gases participantes do equilíbrio, podemos gerar uma relação entre reagentes e produtos 

através de suas pressões parciais, já que essas pressões são proporcionais as suas molaridades. 

Exemplo: 

Para a reação: aA + bB ⇌ cC + dD 

 

Temos que a relação entre as pressões parciais será: 

   

Onde Kp é a nossa constante de equilíbrio em relação a pressão parcial. 

 

PSIU!! 

Para cálculo de Kp não apareceram na expressão substâncias no estados físicos sólidos e líquidos. 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

Química 
 

Relação entre Kp e Kc 

É possível chegar a uma relação entre Kc e Kp através da equação: 

 

Kc = Kp . (R . T)∆n ou Kp = Kc . (R . T)-∆n 

 

 

Sabemos que um sistema que se encontra em equilíbrio – após ter alcançado a igualdade para as velocidades 

do sentido direto e inverso – tende a permanecer nessa situação. No entanto, quando algum agente externo 

exerce sua interferência sobre o tal sistema, gerando uma perturbação que o tire da situação de equilíbrio – 

isto é, faz com que um sentido da reação adquira velocidade maior que a de outro sentido –, o próprio sistema 

se encarrega de minimizá-la, a fim de voltar ao equilíbrio. Como ele faz isso? Deslocando a reação para um 

dos sentidos.  

 

A essa “reação” do sistema às perturbações externas, os cientistas deram o nome de Princípio de Le Chatelier, 

haja vista que foi Henri Louis Le Chatelier, em 1884, quem cunhou o enunciado de tal princípio. 

 

Mas quais são as ações ou perturbações externas que afetam o equilíbrio dos sistemas? A resposta é: 

concentração, pressão e temperatura. 

 

Importante! 

Dos fatores citados acima, o único que tem a capacidade de alterar o valor da constante de equilíbrio (Kc) é 

a temperatura. Vou te lembrar isso algumas vezes ao longo deste resumo, fique de olho e grave bem. 

 

Concentração 
Influências básicas:  

 

a. Ao aumentarmos a concentração de um composto, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir este 

composto. Ou seja, se aumentamos a quantidade de um reagente, o equilíbrio se desloca no sentido 

direto, para diminuir a concentração desse reagente; já se aumentamos a quantidade de um produto, o 

equilíbrio se desloca no sentido inverso, para diminuir a concentração desse produto. Ainda em outras 

palavras, ao se aumentar a concentração de um composto da reação, o equilíbrio se desloca pro lado 

oposto da seta. 

 

Exemplo: 

CO2 (g) + H2O (l) ⇌ HCO3
– (aq) + H+ (aq) 

v1 = k1[CO2] 

v2 = k2[HCO3
–][H+] 

 

Obs: Sólidos e líquidos puros não entram na lei de velocidade, por isso a água não entrou em v1. 

 

1 

2 
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Este é o sistema encontrado dentro de uma garrafa de água gaseificada. Por ser uma situação de 

equilíbrio, v1 é igual a v2 (v1 = v2). Quando bebemos a água, esse sistema cai pro nosso estômago, 

que é ácido, o que significa dizer que lá a concentração de H+ é alta.  

 

Isso se configura como uma perturbação ao sistema, pois veja: se v2 é proporcional à [H+] – v2 = 

k2[HCO3
–][H+] –, então, quando se aumenta a quantidade de H+ no sistema, a v2 também aumenta. 

Com isso, v2 fica maior que v1 (v2 > v1), o que nos diz que o sistema saiu do equilíbrio.  

 

Neste caso, para qual lado o equilíbrio se deslocou? Para o lado esquerdo, sentido 2 (inverso). Isso é 

simples de perceber, pois se v2 agora é o sentido de maior velocidade, a reação está andando mais 

para a esquerda do que para a direita. Este deslocamento faz com que as concentrações dos 

reagentes aumentem até alcançar um novo estágio de equilíbrio. Ou seja, forma-se mais água e CO2, 

provocando-nos o arroto. 

 

Olha eu aqui de novo: 

 

No novo estágio de equilíbrio alcançado, o Kc é o mesmo que o do estágio de equilíbrio preexistente. Só que 

agora as concentrações dos compostos de ambos os lados da seta estão diferentes. Lembra que eu disse 

que só a temperatura muda o valor de Kc? Então, se não alteramos a temperatura, não alteramos o Kc, embora 

as concentrações estejam diferentes. 

 

b. Ao diminuirmos a concentração de um composto, o equilíbrio se desloca no sentido de produzir este 

composto. Ou seja, se reduzimos a quantidade de um reagente, o equilíbrio se desloca no sentido 

inverso, para aumentar a concentração desse reagente; já se reduzimos a quantidade de um produto, o 

equilíbrio se desloca no sentido direto, para aumentar a concentração desse produto. Ainda em outras 

palavras, ao se diminuir a concentração de um composto da reação, o equilíbrio se desloca pro mesmo 

lado da seta. 

 

Exemplo:  

 CH3NH2 (g) + H2O (l) ⇌ CH3NH3
+ (aq) + OH– (aq) 

 

v1 = k1[CH3NH2] 

v2 = k2[CH3NH3
+][OH–] 

 

Os peixes possuem um odor característico devido à produção de metilamina (CH3NH2). Esse composto 

tem caráter básico, pois reage com água formando OH–. Para tirar o odor do peixe, as pessoas costumam 

por limão ou vinagre nele, e de fato tira. Mas por quê?  

 

Quando pingamos limão (solução de ácido cítrico) ou vinagre (solução de ácido acético), acrescentamos 

H+ ao sistema, por serem ambos ácidos. Essa quantidade de H+ neutraliza íons OH–, consumindo-os 

para formar água (H+ + OH– → H2O), o que diminui a concentração de OH– no sistema. 

1 

2 
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Isso se configura como uma perturbação ao sistema, pois veja: se v2 é proporcional à [OH–] – v2 = 

k2[CH3NH3
+][OH–] –, então, quando se diminui a quantidade de OH– no sistema, a v2 também diminui. 

Com isso, v1 fica maior que v2 (v1 > v2), o que nos diz que o sistema saiu do equilíbrio.  

 

Neste caso, para qual lado o equilíbrio se deslocou? Para o lado direito, sentido 1 (direto). Isso é simples 

de perceber, pois se v1 agora é o sentido de maior velocidade, a reação está andando mais para a direita 

do que para a esquerda. Este deslocamento faz com que as concentrações dos produtos aumentem até 

alcançar um novo estágio de equilíbrio. Ou seja, consome-se mais metilamina e água, reduzindo ou 

eliminando o odor de peixe. 

 

Obs: O “OLHA EU AQUI DE NOVO” que botei anteriormente serve para este caso também. Tudo igualzinho. Se 

você se esqueceu, é só voltar lá e reler agora. 

 

→ Olhando de forma diferente: 

 

Para entendermos o deslocamento de equilíbrio devido a alterações de concentração, podemos analisar a 

fórmula do Kc. Certamente você está lembrada/o que a constante de equilíbrio só depende da temperatura 

(olha o “OLHA EU AQUI DE NOVO” de novo), que a mudança de concentração não muda o Kc.  

 

Então, olha só o caso “a”: 

 

Kc = [HCO3
–][H+]/[CO2]  → Se aumentamos a [H+], para o Kc se manter constante, temos que aumentar a [CO2] 

também. E isso só ocorre se a reação se deslocar no sentido inverso. 

 

Agora olha o caso “b”: 

 

Kc = [CH3NH3
+][OH–]/[CH3NH2]  → Se diminuímos [OH–], para o Kc se manter constante, temos que diminuir a 

[CH3NH2] também. E isso só ocorre se a reação se deslocar no sentido direto. 

 

Pressão 
Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que o fator pressão só influi sobre equilíbrios gasosos, e nos 

lembrar que a relação entre pressão e volume é íntima e inversa (são inversamente proporcionais). Ou seja, 

quando aumentamos a pressão sobre um sistema gasoso, seu volume diminui. Já se diminuímos a pressão 

sobre ele, seu volume aumenta. 

No sistema gasoso abaixo, por exemplo, ao pressionarmos o êmbolo (vermelho), o espaço onde o gás está 

inserido diminui, ou seja, seu volume se reduz. O que fizemos foi uma compressão do gás. 
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Ao puxarmos o êmbolo para cima, em contrapartida, o espaço onde o gás está inserido fica maior, ou seja, 

seu volume aumenta. O que fizemos foi uma descompressão/expansão do gás. 

     

 

 

Dito isso, já podemos prosseguir para as influências básicas:  

 

a. Ao aumentarmos a pressão de um sistema em equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o lado de menor 

volume. Isto é simples de entender, acompanhe: 

 

3 H2 (g) + N2 (g) ⇌ 2 NH3 (g) 

 

No sistema gasoso em equilíbrio acima, a reação direta produz 2 mols de gás; já a reação inversa produz 

4 mols de gás, no total (3 mols de H2 + 1 mol de N2). Em determinado volume, este sistema mantém 

cada um desses gases em concentração adequada ao espaço que ocupam (e isso constantemente, por 

estar em situação de equilíbrio).  

 

Assim, quando comprimimos este recipiente, seu volume diminui, e as concentrações preexistentes 

precisam se alterar para que o conjunto dos gases caiba no novo e menor espaço. É óbvio que a nova 

conformação exige um volume menor de gases. Para tanto, o equilíbrio terá de se deslocar para formar 

uma quantidade de gases que ocupem menos espaço do que o que havia antes, e a saída terá que ser o 

deslocamento no sentido direto, o que forma apenas 2 mols de gás. 

 

b. Ao diminuirmos a pressão de um sistema em equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o lado de maior 

volume. Utilizamos o mesmo raciocínio do caso “a”, aproveitando o caso da produção de amônia. 

 

Quando descomprimimos aquele recipiente, seu volume aumenta, e as concentrações preexistentes 

precisam se alterar para que o conjunto dos gases se adeque ao novo e maior espaço. É óbvio, da 

1 

2 
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mesma forma, que a nova conformação exige um volume maior de gases. Para tanto, o equilíbrio terá de 

se deslocar para formar uma quantidade de gases que ocupem mais espaço do que o que havia antes, e 

a saída terá que ser o deslocamento no sentido inverso, o que forma 4 mols de gás. 

  

→ Olhando de forma diferente: 

 

Para entendermos o deslocamento de equilíbrio devido a alterações de pressão, podemos analisar a fórmula 

do Kp.  

 

→ Desculpa, mas olha eu aqui de novo: 

 

Não é possível que você não se lembre a constante de equilíbrio só depende da temperatura. Logo, você 

sabe que a mudança de pressão não pode mudar o Kp. 

 

Então, olha só o caso “a”: 

 

Kp = (PNH3)²/(PH2)³(PN2)  → Se aumentamos a pressão total do sistema, as pressões parciais de cada gás 

aumentam na mesma proporção. 

 

 Para relembrar: 

Para encontrarmos a pressão parcial de um gás hipotético X, utilizamos a fórmula: 

 

PX = nX . Ptotal/ntotal 

 

Obs: nx/ntotal = fração molar  

 

Nesta fórmula, a pressão parcial de um gás é proporcional à pressão total e à fração molar em que se encontra. 

Assim, vemos que, na expressão do Kp, a pressão parcial de cada gás também está elevada ao seu coeficiente 

estequiométrico.  

 

No caso analisado, portanto, olhando para a expressão do Kp, a compressão aumenta mais o valor do 

denominador do que do numerador, o que reduziria o valor de Kp. Qual é a saída, então, para que o valor do Kp 

não seja alterado? A resposta é: aumentar a fração molar de NH3 e diminuir as frações molares de H2 e N2. 

Como fazemos isso? Deslocando a reação de modo a formar mais NH3 e consumir mais H2 e N2 (o sentido 

de menor volume). 

 

Agora olha o caso “b”: 

 

Kp = (PNH3)²/(PH2)³(PN2)  → Se diminuímos a pressão total do sistema, as pressões parciais de cada gás 

diminuem na mesma proporção. 
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Nesse momento, olhando para a expressão do Kp, a descompressão (redução da Ptotal) diminui mais o valor 

do denominador do que do numerador, o que aumentaria o valor de Kp. Qual é a saída, então, para que o valor 

do Kp não seja alterado? A resposta é: diminuir a fração molar de NH3 e aumentar as frações molares de H2 e 

N2. Como fazemos isso? Deslocando a reação de modo a consumir mais NH3 e formar mais H2 e N2 (o sentido 

de maior volume). 

 

Importante! 

 

a. Para reações reversíveis em que os dois lados da seta possuem volumes iguais, a alteração de pressão 

não desloca o equilíbrio para nenhum dos lados, como podemos ver através da equação de Kp, em que 

as Ptotal do numerador se cancelam com as do denominador. 

 

b. A adição de um gás inerte a um sistema (isto é, um gás que não reage naquele sistema) também não 

provoca deslocamento de equilíbrio. Ocorre assim porque, embora aumente a pressão total do sistema, 

a adição de gás inerte também altera as frações molares dos compostos (ao aumentar o ntotal), o que 

compensa o aumento da Ptotal. 

 

Temperatura 
Influências básicas: 

a. Ao aumentarmos a temperatura de um sistema, o equilíbrio se desloca no sentido da reação 

endotérmica, ou seja, a que absorve calor mais do que libera, para formar produtos.  

 

b. Ao diminuirmos a temperatura de um sistema, o equilíbrio se desloca no sentido da reação exotérmica, 

ou seja, a que libera calor mais do que absorve, para formar produtos.  

 

Importante! Toda reação química absorve energia (calor) para quebrar as ligações interatômicas dos 

reagentes e libera calor para formar as ligações interatômicas dos produtos, como vimos no estudo da 

entalpia de ligações. O calor absorvido ou liberado, portanto, o ∆H, se trata apenas de um saldo de calor. Isso 

nos diz que o aumento de temperatura acelera qualquer reação química, mas acelera mais a que precisar 

absorver mais calor para acontecer (a endotérmica). 

 

Exemplo:                                                     3 H2 (g) + N2 (g) ⇌ 2 NH3 (g) + saldo de calor 

 

Neste caso, a reação direta é exotérmica, porque libera calor como saldo; a reação inversa é endotérmica, 

porque absorve calor como saldo.  

 

Para aumentarmos a temperatura do sistema, fornecemos calor a ele. E, mais uma vez, é tranquilo de enxergar 

que o fornecimento de calor favorece mais o sentido da reação que absorve mais calor (o endotérmico). Já a 

2 
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retirada de calor, isto é, a diminuição da temperatura do sistema, atrapalha menos o sentido da reação que 

precisa de menos calor para acontecer. 

 

 

→ Olhando de forma diferente: 

 

v1 = k1[H2]³[N2] 

v2 = k2[NH3]²(saldo de calor) → Podemos imaginar que o saldo de calor entre na lei de velocidade. Assim 

sendo, o acréscimo de calor aumenta o valor de v2, e o sistema deixa de estar em equilíbrio (em que v1=v2). 

Então, se v2 > v1, a reação anda mais para a direita do que para a esquerda. A diminuição de calor, em 

contrapartida, diminui o valor de v2, e de novo o sistema fica desequilibrado. Se v2 < v1, a reação anda mais 

para a esquerda do que para a direita.  

 

 OPA, fica ligada/o: 

 

E os catalisadores? Como deslocam o equilíbrio de uma reação 

reversível? Simples: não deslocam. O efeito dos catalisadores é 

acelerar uma reação através do abaixamento da energia de 

ativação dessa reação, lembra? Esse abaixamento é igual para 

ambos sentidos de qualquer reação reversível. Portanto, o único 

efeito do catalisador em um equilíbrio é reduzir o tempo 

necessário para que o mesmo seja alcançado. 

 

Repare que, dos reagentes para os produtos (→), ou dos produtos para os reagentes (), a energia abaixa na 

mesma quantidade. 

 

Repare, agora, que o catalisador diminui o tempo necessário para que o equilíbrio seja alcançado (t1 < t2); 
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Exercícios 

 

1. Sob condições adequadas de temperatura e pressão, ocorre a formação do gás amônia. Assim, em um 

recipiente de capacidade igual a 10 L, foram colocados 5 mol de gás hidrogênio junto com 2 mol de 

gás nitrogênio. Ao ser atingido o equilíbrio químico, verificou-se que a concentração do gás amônia 

produzido era de 0,3 mol/L. Dessa forma, o valor da constante de equilíbrio (KC) é igual a  

a) 1,80 . 10-4    

b) 3,00 . 10-2    

c) 6,00 . 10-1      

d) 3,60 . 101    

e) 1,44 . 10-4    

   

 

2. O gráfico mostra a variação da concentração molar, em função do tempo e a uma dada temperatura, 

para um determinado processo reversível representado pela equação genérica 3A2(g) ⇆ 2A3(g). 

 

 

Dessa forma, segundo o gráfico, é incorreto afirmar que  

a) o sistema entrou em equilíbrio entre 30 e 45 minutos.    

b) a curva I representa a variação da concentração molar da substância A2(g).    

c) esse processo tem valor de KC = 0,064.    

d) até atingir o equilíbrio, a velocidade média de consumo do reagente é de 0,04 mol.L–1.min–1.    

e) até atingir o equilíbrio, a velocidade média de formação do produto é de 0,08 mol.L–1.min–1.    
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3. O gráfico abaixo mostra o caminho da reação de conversão de um reagente (R) em um produto (P), 

tendo r e p como coeficientes estequiométricos. A cinética da reação é de primeira ordem. 

 

 

A partir das informações do gráfico é certo que  

a) a reação é completa.    

b) o valor da constante de equilíbrio é 4    

c) o equilíbrio reacional é alcançado somente a partir de 15s    

d) a velocidade da reação é maior em 10s do que em 5s    

e) a reação tem os coeficientes r e p iguais a 2 e 1, respectivamente.    

   

 

4. O tetróxido de dinitrogênio gasoso, utilizado como propelente de foguetes, dissocia-se em dióxido de 

nitrogênio, um gás irritante para os pulmões, que diminui a resistência às infecções respiratórias.  

 

Considerando que no equilíbrio a 60ºC a pressão parcial do tetróxido de dinitrogênio é 1,4atm e a 

pressão parcial do dióxido de nitrogênio é 1,8atm, a constante de equilíbrio Kp será, em termos 

aproximados,   

a) 1,09 atm    

b) 1,67 atm    

c) 2,09 atm    

d) 2,31 atm 

e) 3,07 atm    
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5. Em um sistema fechado, uma reação reversível atinge o equilíbrio quando a velocidade da reação direta 

fica igual à velocidade da reação inversa. Como consequência, as concentrações de reagentes e 

produtos ficam constantes.  

Um equilíbrio químico pode ser deslocado variando-se a temperatura, a pressão e alguma concentração. 

De acordo com o Princípio de Le Chatelier, temos: 

I. Um aumento da concentração de uma substância faz o equilíbrio deslocar-se para consumir essa 

substância. 

II. Um aumento da temperatura faz o equilíbrio deslocar-se no sentido da reação endotérmica. 

III. Um aumento da pressão faz o equilíbrio deslocar-se no sentido da contração de volume. 

 

A equação a seguir representa uma das etapas da formação do ferro-gusa: 

FeO (s) + CO (g) + 19 kJ/mol ⇌ CO2 (g) + Fe (s) 

Trata-se de um sistema em equilíbrio, a uma temperatura de 25°C e 1 atmosfera de pressão. 

Reconhecendo a importância da produção de ferro, qual das seguintes ações favorece a sua produção? 

a) Aumentar a pressão. 

b) Aumentar a temperatura. 

c) Diminuir a concentração de CO. 

d) Aumentar a concentração de CO2. 

e) Diminuir a temperatura. 
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6. O “galinho do tempo”, abaixo representado, é um objeto que indica as condições meteorológicas, pois 
sua coloração muda de acordo com a temperatura e a umidade do ar.  
 

 
Nesse caso, a substância responsável por essa mudança de coloração é o cloreto de cobalto, CoCℓ2, 

que, de acordo com a situação, apresenta duas cores distintas – azul ou rosa –, como representado 

nesta equação: 

CoCℓ2 · 6 H2O ⇌ CoCℓ2 + 6 H2O         ΔH > 0 

Azul  Rosa 

 

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as duas condições que favorecem a 

ocorrência, no “galinho do tempo”, da cor azul são: 

a) baixa temperatura; a umidade não interfere. 

b) alta temperatura; a umidade não interfere. 

c) alta temperatura e baixa umidade. 

d) baixa temperatura e alta umidade. 

e) baixa temperatura e baixa umidade. 

 

 

7. A água que corre na superfície da Terra pode se tornar ligeiramente ácida devido à dissolução do CO2 da 

atmosfera e à dissolução de ácidos resultantes da decomposição dos vegetais. Quando essa água 

encontra um terreno calcário, tem início um processo de dissolução descrito em (1), abaixo: 

(1) CaCO3(s) + H2CO3(aq) ⇌ Ca(HCO3)2(aq) 

Isso, em razão do CaCO3 ser insolúvel em água e o carbonato ácido ser bem mais solúvel. Inicia-se um 

processo de erosão química do calcário, que demora milhares de anos. À medida que a água vai-se 

aprofundando no terreno, a pressão da coluna d’água provoca um aumento da dissolução do CO2 na 

água, de acordo com a reação (2): 

(2) CO2(g) + H2O(l) ⇌ H2CO3(aq) 

Variando-se a pressão, a posição de equilíbrio se altera. Quando a água goteja do teto de uma caverna, 

ela passa de uma pressão maior para uma pressão menor. Essa diminuição de pressão faz com que: 

a) o equilíbrio (2) e por consequência o equilíbrio (1) se desloquem para a esquerda. 

b) o equilíbrio (2) se desloque para a direita e por consequência o equilíbrio (1) para a esquerda. 

c) apenas o equilíbrio (1) se desloque para a direita. 

d) o equilíbrio (2) e por consequência o equilíbrio (1) se desloquem para a direita. 

e) o equilíbrio (2) se desloque para a esquerda e por consequência o equilíbrio (1) para a direita. 
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8. Na fabricação do ácido nítrico, uma das etapas é a oxidação da amônia:  
 

4 NH3 (g) + 5 O2 (g) ⇌ 4 NO (g) + 6 H2O (g) + 906 kJ 

 

Para aumentar o rendimento em monóxido de nitrogênio, pode-se usar: 

a) um catalisador.  

b) alta temperatura e elevada pressão.  

c) alta temperatura e baixa pressão.  

d) baixa temperatura e alta pressão.  

e) baixa temperatura e baixa pressão. 

 

 

9. A fotossíntese é um processo bioquímico que converte gás carbônico e água em moléculas de glicose. 

Diferente do que aparenta, equivale a uma sequência complexa de reações que acontecem nos 

cloroplastos. Considere que esse fenômeno ocorra em uma única etapa, representada pela equação 

química, não-balanceada, e pela curva da variação das concentrações em função do tempo, mostradas 

abaixo. 

 

 

 

Nessa situação, a constante de equilíbrio (Kc) para a reação é, aproximadamente, igual a  

a) 0,1.    

b) 1,5.    

c) 11.    

d) 15.    

e) 4 

 
 

10. A constante de equilíbrio Kp para a reação N2O4(g) ⇌  2NO2 (g) é igual a 0,1. Numa mistura em equilíbrio, 
a pressão parcial do NO2 é igual a 0,7 atm. A pressão parcial do N2O4 é em atm.   

a) 0,5 

b) 0,7 

c) 1,5 

d) 2,5 

e) 4,9 
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Gabarito 

 

1. E 
 3H2 + N2͍↔ 2NH3    Vtotal=10L 

   
5mol   2mol 

MH2=5/10=0,5M  MN2=2/10=0,2M   

 

3H2 + N2͍↔ 2NH3     

0,5M   0,2M     ---       --->INÍCIO 

0,45M  0,15M    0,3M     --->REAGIU/FORMOU 

0,05M  0,05M    0,3M     --->EQUILÍBRIO 

 

Kc= [NH3 ]2/[H2]3[N2͍] --> Kc= (0,3)²/(0,05)³(0,05)= 14400= 1,44x10-4 

 

2. E 

3A2↔ 2A3 

 

Kc=[A3]²/[A2]³ --> Kc= 1²/(2,5)³= 0,064 

 

Vel=[  ]/tempo ---> Vel= 1,5/35= 0,04(mo/L)/min 

 

Vel=[  ]/tempo ---> Vel= 1/35= 0,028(mo/L)/min 

 

3. B 

Kc= 0,4/0,1= 4 

 

4. D 
 N2O4↔2NO2 

  P=1,4atm   P=1,8atm 

Kp=(PRODUTO)/(REAGENTE) --> (1,8)²/1,4= 2,31atm 
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5. B 

Em relação a Temperatura:  

FeO(s) + CO(g) + 19 kJ/mol ⇌ CO2(g) + Fe(s) 

-----------------------------------------------------> 
Sentido Endotérmico 

         <---------------------------------------------------- 
             Sentido Exotérmico 

 

Em relação a Pressão: não altera o equilíbrio pois os volumes de reagentes e produtos são iguais. 

FeO(s) + CO(g) + 19 kJ/mol ⇌ CO2(g) + Fe(s) 

   1vol                   1vol                                                1vol                 1vol 

Vreagente= 2                                   Vproduto= 2 

Em realção a concentração: para a formação de ferro, temos que deslocar o sentindo na formação de 

produto, pela diminução do produto ou amento do reagente. 

 

Feita essa análise, concluímos que a resposta é a letra B, pois com o aumento de T, deslocamos para 

sentido endotérmico, ou seja para formação de produto. 

 

6. D 

CoCl2·6H2O ⇌ CoCl2+ 6 H2O  ΔH> 0 

Azul          Rosa   

--------------------------------------> 
Processo Endotérmico 

A diminuição da temperatura favorece o sentido de formação da coloração azul. 

Na reação temos:  

Cloreto hexahidratado, que determina a coloração azul, com o aumento da temperatura, essa água é 

eliminada, ficando só o cloreto, caracteristica da com rosa. Logo, com o aumento da umidade, temos o 

favorecimento da cor azul. 

 

7. A 

Com a diminuição da pressão na reação 2, o equilíbrio será descolado para a esquerda, pois é o sentido 

de maior volume, produzindo mais reagentes, em consequência descola o sentido da reação 1 para a 

esquerda. 

 

8. E 

 4NH3 (g) + 5O2 (g) ⇌ 4NO (g) + 6H2O (g) + 906 kJ 

--------------------------------------> 
Processo Exotérmico 

Com a diminuição da temperatura, deslocamos o sentido para a direita, processo exotérmico. E com a 

dimuição da pressão, descolamos o sentido para o lado de maior volume, para a direita também. 
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9. C 

6H2O + 6CO2↔C6H12O6 + 6O2 

  

Kc= [glicose][O2]6/[CO2]6 ** 

**Água e Sólidos não então nos calculos de Kc. 

 

Kc= 1 x 36/26= 11,4 

 

10. E 
 2NO2↔N2O4 

 

Kp= (NO2)²/(N2O4)---> 0,1= (0,7)²/(N2O4) 

 (N2O4)= 4,9atm 
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Eixo temático: comunicação - conceitos  

Resumo 

 

Começamos, agora, um novo momento nas nossas aulas: a produção de conteúdo. Sabemos que, na redação, 

a estrutura é uma parte muito importante na produção. Entretanto, saber construir a introdução, o 

desenvolvimento e a conclusão não é o bastante: é crucial que o aluno, na tarefa de interpretar e redigir um 

texto, tenha conteúdos adquiridos ao longo de sua formação e de seus estudos - o que, já na proposta 

temática, é destacado pelo próprio ENEM. Por isso, trabalharemos, aqui, os chamados Eixos Temáticos, 

começando pela aula de comunicação, assunto que dará a você, aluno, muitos dados para futuras redações. 

Vamos juntos? 

 

Antes de tudo, cabe destacar, na história do ENEM, o que já foi cobrado com relação a esse assunto. Vejamos: 

 

- ENEM 2004: "Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação?"; 

- ENEM 2006: "O poder de transformação da leitura"; 

- ENEM 2011: "Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado"; 

- ENEM 2014: "Publicidade infantil em questão no Brasil". 

 

Por meio dessas temáticas, já é possível imaginar o quanto esse eixo pode ajudar na sua produção textual, 

não é mesmo? Vamos, agora, às perguntas que funcionarão como pautas para as nossas discussões. 
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Exercícios 

 

1.  

 

 
Disponível em: http://revistaepoca.globo.com 

 

Em entrevista à revista Época, em outubro de 2009, Paulo Coelho, o escritor que mais vende livros no 

mundo, em uma reflexão sobre a chegada dos e-books ao Brasil, afirmou que "o caminho digital é sem 

volta". É fácil considerar, então, que houve uma longa jornada nas maneiras de se trocar informações 

até aqui, época em que nos comunicamos, basicamente, de forma virtual. Alguns momentos dessa 

caminhada são conhecidos como revoluções. 

Com base nos seus conhecimentos obtidos até este momento, procure apontar algumas das principais 

revoluções comunicacionais e de que maneira funcionaram como base para o que vivemos hoje - 

tempo em que quase toda mensagem é passada via internet. 

 

2. Como consequência de sua grande circulação virtual na América, o jornal El País, maior veículo da 

Espanha, anunciou em 2016, no seu aniversário de 40 anos, sua conversão a produto "essencialmente 

digital", nas palavras de seu diretor, Antonio Caño. Ao ser perguntado sobre o futuro do jornalismo, em 

entrevista à Folha de São Paulo, afirmou não saber, mas que "o El País estará nele". Você pode encontrá-

la aqui: O que importa não é o jornal, mas o jornalismo, diz diretor do 'El País'. Hoje, a publicação faz 

sucesso no Brasil e em outros países americanos. 

Não é de hoje a discussão sobre a digitalização dos jornais e dos livros. Na questão anterior, falamos 

sobre o caminho até os dias de hoje, momento em que nos comunicamos, frequentemente, de forma 

online. Entretanto, há perdas nisso e é importante destacá-las, sempre. 

Usando seus conhecimentos, aponte os prós e contras dessa digitalização da comunicação e que 

medidas poderiam ser levantadas para acabar com essas desvantagens – a fim de, nesse caminho 

sem volta, nas palavras de Paulo Coelho, aproveitarmos o máximo as novas formas de comunicação. 

 

3. Na década de 60, o canadense Marshall MacLuhan ganhou destaque a partir das projeções que fazia 

relacionadas aos principais meios de comunicação. Sobre a TV, cunhou a seguinte frase: “Com a 

televisão, o mundo está se transformando em uma aldeia global".  Comente em que medida essa ideia 

se tornou pertinente no século XXI. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1778185-o-que-importa-nao-e-o-jornal-mas-o-jornalismo-diz-diretor-do-el-pais.shtml
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4. Laura Pires, uma das colunistas da revista Capitolina, escreveu, certa vez, sobre como "O Tinder está 

acabando com as suas habilidades interpessoais". Nesse artigo, a autora discute o quanto as novas 

formas de comunicação, em sua maioria virtuais, diminuíram a capacidade de se relacionar das 

pessoas e, consequentemente, alimentaram ainda mais o enfraquecimento dessas relações, hoje. Você 

pode encontrar o artigo inteiro aqui: O Tinder está acabando com as suas habilidades interpessoais. 

No mesmo contexto, em seu "Amor líquido", o sociólogo polonês Zygmunt Bauman defende que, no 

século XXI, as relações interpessoais estão mais frágeis, dando a elas, inclusive, o nome de "conexões" 

- denunciando, então, a facilidade de se fazer e desfazer qualquer contato. 

Levando em consideração as duas ideias, reflita sobre o quanto os dias de hoje, de virtualização do eu, 

fortaleceram o comportamento isolacionista dos indivíduos. 

 

5. Pierre Lévy, filósofo francês, pensador da área de tecnologia e sociedade, afirmou que "toda nova 

tecnologia cria seus excluídos". Comente sobre a exclusão digital.  

 

6. O escritor Carlos Heitor Cony afirmou, certa vez, que a Internet é um veículo de poluição espiritual. 

Comente, relacionando-a às principais "novidades" existentes na rede. 

 

7. Existe privacidade no mundo virtual? Segundo a Constituição Federal, artigo 5º, X, são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, assegurado o direito à indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação. Em tempos de Facebook, Instagram, Whatsapp está cada vez 

mais difícil enxergar a já tão tênue linha que define o que é privacidade, haja vista a criação da lei 

Carolina Dieckman. Comente sobre as consequências positivas e/ou negativas da dissolução desse 

conceito. 

 

8. Em artigo para o Jornal O Globo, em 2016, a jornalista Cora Rónai denuncia a estratégia do Facebook: 

diante do crescimento acelerado de postagens de notícias, artigos, vídeos e textos de opinião, para 

retornar às suas origens - um espaço de compartilhamento da vida, do dia a dia, de conteúdos 

individuais e originais -, a rede decidiu lançar lembretes de publicações de outros anos, reações nas 

postagens e comentários, além do estímulo às transmissões ao vivo. 

Sinal dos tempos, a exposição exagerada no ambiente virtual é consequência da entrada das redes 

sociais na vida privada do indivíduo, o que, de certa forma, gera certos riscos. Indique alguns desses 

problemas. 

 
O uso de redes sociais, sem dúvidas, é um dos pontos mais relevantes quando tratamos da comunicação 

na contemporaneidade. Um fenômeno interessante relacionado a esse tema é o “ciberativismo” – as 

redes sociais como meio de ativismo.  Leia uma redação exemplar sobre esse assunto.  

 

Segundo o pai da psicanálise, Sigmund Freud, “O novo sempre despertou perplexidade e resistência”. O 

receio do destaque entre tantas opiniões divergentes e a necessidade de integrar-se ao âmbito coletivo 

fez com que os indivíduos, por vezes, fizessem uso das redes sociais como porta-voz de suas 

necessidades de expressão e de mobilização a causas sócio-políticas. No entanto, nem sempre essa 

conduta presente no mundo virtual faz-se verossímil à sua aplicação na realidade. 

 

É incontestável o impacto que essas redes propiciam aos cidadãos, pois, além do amplo acesso à 

informação, colabora para que os navegantes se sintam mobilizados pela força conjunta e tornem-se 

mais estimulados a práticas ativistas. As manifestações de Junho de 2013 comprovam que a 

https://trendr.com.br/o-tinder-est%C3%A1-acabando-com-as-suas-habilidades-interpessoais-4ad33dad316a
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organização por eventos virtuais concretizaram a atuação do cyberativismo fora das telas. O movimento 

“Vem pra rua” reuniu brasileiros de vários estados a reivindicarem seus direitos por saúde, educação e 

assistência pública. Em um inesperado sincretismo, a rua e a internet fomentaram uma marcha 

colaborativa pela democracia. 

 

No entanto, a Geração Curtir e Compartilhar, da mesma forma, pode dissimular um engajamento que só 

transparece no campo cibernético. Devido a acessibilidade e a difusão de informações favorecidas pelo 

uso da internet, os internautas podem traçar um tipo de perfil nas redes sociais que os mascarem por 

meio de discursos autossuficientes, quando, muitas vezes, sua contribuição à mobilização nas redes 

simula uma sensação de cumprimento de deveres como cidadãos. Assim como a 1ª Geração Romântica, 

a criação de uma identidade idealizadamente heroica com a pátria converte-se em uma ação paliativa às 

medidas de ativismo. 

 

Nesse sentido, portanto, usufruir dos prós desse estímulo à inclusão social, motivada pelas redes sociais, 

é fundamental para que o povo brasileiro exerça a participação política. Ainda que os receios à mudança 

sejam provenientes da vida, a análise de Freud sobre o novo incitaria com que os indivíduos agregassem 

o poder das redes sociais à realização de sua cidadania, com a mobilização de atos públicos, a cobrança 

ao governo por projetos de integração e a petição à fiscalização dos gastos políticos. Assim, a antiga 

personificação de uma identidade heroica nas redes faria jus ao sincretismo entre o mundo da internet e 

o das atuações. 

 

 

Questão Contexto 

 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/o-ativismo-de-facebook-funciona-a2gv7jl59b5zl930qlb1uzepp 

Depois de ler uma redação exemplar sobre o tema “Redes sociais como meio de ativismo”, produza um 

parágrafo argumentativo em que você se posicione sobre essa proposta.  
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Gabarito 

 

1. A primeira grande revolução comunicacional se deu com a invenção da escrita. Depois, considerando a 

ordem cronológica, surgiram a imprensa, a fotografia, o rádio, a televisão – essa considerada meio de 

comunicação de massa – e o computador. Esse último, por exemplo, inaugurou um novo tempo: o dos 

meios comunicativos tecnológicos.  

Todas essas revoluções foram extremamente importantes para a evolução da vida sem sociedade. Sem 

dúvidas, a mais recente é a mais eficiente em integrar pessoas do mundo todo e possibilitar a alta 

velocidade nas trocas de informações.  

 

2. Como pontos positivos, podemos destacar:  

• Melhor para o meio ambiente: menos papeis; diminuição da quantidade de lixo. 

• Praticidade: aqueles que costumam ler as notícias enquanto se deslocam não precisam carregar 

jornais, revistas, etc. 

• É mais barato. 

• Ficou mais acessível para a população: muitas pessoas que não compravam jornal agora leem 
por estar “mais disponível”. 

Já como pontos negativos, podemos levantar: 

• Os leitores não dão conta de toda quantidade de informação disponível, fazendo, muitas vezes, 
uma leitura superficial.  

• Propagação de fake news. 

• Seletividade: muitos leitores não se propõem a se informar sobre o que não dialoga com a própria 

opinião. 

 

3. A televisão possibilitou a troca de informações e, principalmente, a troca cultural. Os novos meios de 

comunicação reduzem a distância, tornando, dessa forma, o mundo como uma aldeia: todos interligados.  

 

4. Nesse contexto, é importante pensar em como é fácil “criar personagens” para si próprio. Podemos refletir 

sobre como as pessoas selecionam aquilo que os outros devem ver sobre elas nas redes sociais, muitas 

vezes não coincidindo com a realidade. Além disso, as redes sociais promovem o individualismo, sendo 

considerada, até mesmo, paradoxal: ao mesmo tempo que ela aproxima as pessoas, também afasta.  

 

5. Em um país como o Brasil, que apresenta desigualdades socioeconômicas alarmantes, smartphones, 

tablets, notebooks, kindles são artigos de luxo para muita gente. Dessa forma, a tecnologia, que abre 

muitas portas para uns, provoca exclusão a outros. Por isso, é necessário considerarmos um crescente 

abismo entre os que têm acesso e os que não têm às inovações tecnológicas.  

 

6. Em primeiro lugar, é importante pensar que o próprio uso desenfreado da internet pode ser considerado 

prejudicial. Isso porque muitas pessoas deixam de praticar outras atividades necessárias para o corpo e 

a alma.  A internet possibilita, a partir de aplicativos, que o usuário consiga fazer muitas coisas sem nem 

se deslocar. Além disso, é importante pensar no individualismo evidente nas redes sociais, na falsa ilusão 

de felicidade e na imposição de padrões.  
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7. Primeiramente, devemos refletir que, ao mesmo tempo em que manipulamos a internet, nós somos 

manipulados por ela. O indivíduo se expõe voluntariamente em suas redes sociais. No entanto, essas 

informações pessoais disponíveis não deveriam, por exemplo, influenciar em uma possível contratação 

de emprego, mas muitas vezes são levadas em conta.   

Outro aspecto interessante é o fato de muitos indivíduos tratarem as redes sociais e a internet de maneira 

ingênua. O recente caso do facebook, em que houve vazamento de dados úteis para manipular uma 

eleição nos EUA, deixaram os internautas abismados, provando que a privacidade no mundo virtual é 

ilusória. Nós permitimos a todo tempo que os aplicativos tenham acesso a inúmeras informações 

pessoais, sem pensar em como elas podem ser utilizadas.  

 

8. O uso demasiado de redes sociais traz bastantes problemas aos indivíduos: 

• Muitos ficam viciados e deixam de realizar tarefas do dia-a-dia. 

• A manipulação da própria imagem: nós escolhemos o que o outro pode ver da nossa vida, muitas 
vezes não correspondendo à realidade. 

• Individualismo e solidão.  

• Preocupamo-nos mais com a nossa imagem nas redes do que com a nossa imagem verdadeira.  

• Manipulação de informações. 
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Estratificação e mobilidade social 

 

Resumo 

 

Estratificação social 

O termo estratificação origina-se da palavra estrato, que significa camadas. Por sua vez, a expressão 

estratificação social designa o ato de distribuir em camadas pessoas ou grupos de forma hierárquica, de 

acordo com suas situações financeiras, relações de poder (quem manda ou é mandado) ou mesmo de suas 

responsabilidades profissionais dentro da sociedade. É importante salientar, que nas sociedades capitalistas 

contemporâneas a posição ocupada pelos indivíduos é, em grande medida, determinada pelo quanto eles 

possuem, pois, na maioria dos casos, o poder está nas mãos de quem tem dinheiro e as profissões mais bem 

remuneradas são exercidas por pessoas que conseguiram ter uma boa formação educacional. Já por 

mobilidade social compreende-se a possibilidade de um indivíduo ascender ou descender de uma 

determinada camada social, como por exemplo, um pobre tornar-se rico ou um rico torna-se pobre. No 

entanto, como veremos, nem todo tipo de estratificação permite a mobilidade social. 

Existem três tipos de estratificação social, a saber: por castas, por estamento e por classes sociais. 

Na estratificação por castas, comum à sociedade tradicional hindu, as camadas sociais estão ligadas a 

determinadas funções no interior da sociedade e a mobilidade social é impossível, pois o pertencimento a 

uma casta é determinado pela família da qual se é membro. Na Índia antiga, por exemplo, os brâmanes 

constituíam a casta mais elevada, responsável pelas funções sacerdotais; por sua vez, imediatamente abaixo 

deles, estavam os xátrias, que compunham o grupo dos guerreiros. Ora, no sistema de castas não há qualquer 

tipo de mobilidade social, pois a transferência de casta é proibida e um indivíduo só pode se casar com outro 

indivíduo da mesma casta. Assim, uma brâmane jamais poderia abdicar de suas funções sacerdotais ou ser 

casada com um xátria. 
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Na estratificação por estamentos, comum à Idade Média feudal, as camadas da sociedade 

permanecem sendo associadas a certas funções sociais, porém, neste tipo de estratificação já existe algum 

tipo de mobilidade social, ainda que difícil. Na Europa medieval, por exemplo, cabia ao clero rezar pela 

sociedade, à nobreza proteger a sociedade e, aos servos, trabalhar pela subsistência da sociedade. No 

entanto, havia alguma chance de mobilidade social através da vida religiosa: um camponês, por exemplo, 

poderia ser ordenado padre e alguns chegaram até mesmo a serem bispos. 

 

Já a estratificação por classes é a existente em nossa sociedade. Nela, a divisão social por camadas 

deixa de estar tão associada às funções sociais exercidas para estar mais ligada ao poder econômico do 

indivíduo. Enquanto, no regime de castas, mesmo que um xátria fosse mais rico que um brâmane, ele 

permaneceria sendo inferior socialmente, pois sua função social era vista como inferior. No regime de 

estamentos, do mesmo modo, ainda que um burguês fosse mais rico do que um nobre, ele teria menos status 

socialmente. No sistema de classes, por sua vez, o que importa é o componente financeiro: os mais ricos 

compõem a classe alta, os mais pobres a classe baixa, e os que estão entre ambos, a classe média.  
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Naturalmente, por isso mesmo, a estratificação por classes é aquela onde a mobilidade social é 

maior, pois depende fundamentalmente do dinheiro e não tanto das funções sociais exercidas. No entanto, 

vale ressaltar que, para que ocorra mobilidade social dentro de uma sociedade, medidas devem ser tomadas 

para que se diminua a desigualdade social, dando oportunidades aos grupos historicamente desfavorecidos. 
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Exercícios 

 

1. O capitalismo modificou os costumes das sociedades tradicionais e incentivou a competição social. 

Com o crescimento da sociedade capitalista, as relações de mobilidade social: 

a) ganharam um espaço importante para se compreender as crises existentes na produção dos 

valores econômicos. 

b) construíram uma hierarquia definidora das relações de poder, destruindo as possibilidades de 

desigualdades. 

c) são aceitas sem problemas pelas administrações públicas, não havendo políticas que objetivem 

alterá-las. 

d) revelam situações de conflito entre grupos de valor apenas econômico, sem maiores problemas 

sociais. 

e) mostram a força do capitalismo e das suas verdades que garantem a felicidade humana. 

 

 

2. A análise sociológica que explica as desigualdades sociais, em termos de diferenças de escalas de 

renda e de prestígio entre os indivíduos, inscreve-se no campo de estudo do/da(s) 

a) Estratificação Social 

b) Mobilidade Social 

c) Grupo Social 

d) Organização Social 

e) Normas e Valores 
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3. Observe as fotos a seguir: 

 

 

 
Foto 1 

Disponível em: 

<www.flickr.com/photos/grafite 

cidadao/5170519380>. 

 
Foto 2 

Disponível em: 

<www.flickr.com/photos/diadefoto 

/3492455224>. 

 

Elas mostram duas paisagens sociais da cidade do Recife. Percebem-se diferentes elementos, que 

caracterizam as desigualdades sociais ao longo da cidade. Sobre os aspectos sociais apresentados nas 

fotos, assinale a alternativa incorreta. 

a) Percebe-se, nas duas fotos, uma distribuição desigual da renda. Isso se reflete na 

organização habitacional e na situação de classe dos membros desses grupos sociais. 

b) Consideram-se, na aferição do Índice de Desenvolvimento Humano, os fatores econômicos, culturais, 

sociais e políticos, que influenciam na qualidade de vida humana. 

c) É foco da orientação transformadora de exclusão social o grupo pertencente à foto 1, pois, embora 

esteja incluído no sistema, sofre com as condições precárias de vida. 

d) Está presente, na análise das desigualdades sociais dos referidos contextos, a questão étnico-

racial. Esse aspecto é esquecido pelo capitalismo na formação dessas paisagens. 

e) Elaboram-se políticas de distribuição de renda no âmbito nacional para os indivíduos em interação na 

foto 1, com o objetivo de retirar da miséria grupos que foram historicamente excluídos da sociedade 

brasileira. 
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4. Assinale a alternativa correta a respeito do conceito de estratificação social.  

a) O filósofo Jean Jacques Rousseau afirmou, no século XVIII, que as desigualdades sociais são o 

resultado da desigualdade natural entre os homens, princípio que sustenta até hoje o conceito de 

estrutura social. 

b) A estrutura estamental, dividida principalmente entre nobreza, clero e plebeus, predominou na 

Europa do Antigo Regime e esteve associada ao sistema feudal. 

c) As classes sociais são estruturas típicas do sistema de castas e caracterizam-se pela imobilidade. 

d) A sociedade capitalista é uma forma histórico-social que aboliu os processos de diferenciação 

econômica; porém, manteve a hierarquia social baseada em princípios de prestígio político e 

profissional. 

e) O sistema escravista, adotado no Brasil entre os séculos XVI e XIX, pode ser considerado uma 

forma de estratificação social que estabelece distinções sociais entre duas categoriais de 

pessoas: senhores e clero. 

 

5. O status social é o lugar ou posição que a pessoa ocupa na estrutura social. Isso implica direitos, 

deveres, prestígios e/ou privilégios, de acordo com o valor que a sociedade atribui a cada posição 

ocupada pelo indivíduo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa que indica uma situação social em 

que o status é atribuído. 

a) João é filho de operário, pois seu pai é funcionário de uma fábrica têxtil. 

b) Ana Maria optou por se casar com seu ex-noivo, pois não se sentia bem com o atual namorado. 

c) Paulo estudou e se formou técnico em mecânica, embora seus pais "desejassem" um filho formado 
em medicina. 

d) Adriana é militante de um partido político da cidade onde mora, pois tem as mesmas ideias de 
transformação da sociedade. 

e) Carlos conseguiu a vaga de emprego que esperava depois de aprovado na seleção. 
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6. Observe as fotos a seguir:  

 

 
Disponível em: <http://www.moradiacentral.org.br/index.php?mpg=08.03.03>. Acesso em: 20 ago. 2011.  

 

 
Disponível em: <http://leodomiro.wordpress.com/2009/04/22/edificios-e-palafitas/>. Acesso em: 20 ago. 2011. 

 

Essas imagens refletem as desigualdades sociais existentes no Recife, que também podem ser 

encontradas em outras grandes cidades do Brasil. Em relação às desigualdades sociais, assinale a 

alternativa CORRETA. 

a) As diferenças sociais vêm diminuindo significativamente no país, ao longo dos anos, com a divisão 

igualitária das riquezas. Entretanto, essas transformações só foram possíveis graças aos 

movimentos contra a corrupção, que permitiram o acúmulo de bens no Brasil. 

b) As péssimas condições de habitação revelam que o Estado não está voltado nem preparado para 

a aplicação da riqueza social (oriunda dos impostos arrecadados), que possibilita o bem-estar da 

maioria da população. 

c) O processo de industrialização em curso no nosso país vem favorecendo todos os setores da 

população, considerando seus problemas básicos. 

d) As palafitas, em contraposição aos prédios luxuosos, demonstram como as desigualdades entre 

as classes sociais são baseadas numa hierarquização rígida. 

e) O que determina as desigualdades sociais nas sociedades são as relações de classe, exceto nas 

sociedades rurais. 
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7. Leia a tira e o texto a segui 

 

 
Disponível em: <http://kdimagens.com/imagem/ aprendendo-a-dar-valor-ao-dinheiro-938>. Acesso em: 14 maio 2014. 

 

Em grande parte, o dinheiro tem sido consagrado como um valor em si mesmo, além e acima de seu 

gasto a troco de artigos de consumo ou de seu uso para o aumento do poder. O "dinheiro" é 

peculiarmente bem adaptado a tornar-se um símbolo de prestígio. Conforme Simmel salientou, o 

dinheiro é altamente abstrato e impessoal. O exagero cultural que conduz o homem a obter sucesso de 

qualquer maneira, leva-o a desprezar o apoio emocional das regras, produzindo, assim, as fontes 

sociais do comportamento desviado. 
MERTON, R. K. Sociologia: teoria e estrutura. São Paulo: Mestre Jou, 1968. p. 208-209. Adaptado. 

 

De acordo com a análise sociológica estrutural e funcional, na sociedade contemporânea, o desvio de 

comportamentos em relação às normas socialmente aceitas tem origem 

a) nas falhas do controle social sobre os imperiosos impulsos biológicos dos seres humanos, os 

quais procuram expressão total, devendo ser controlados pelo processamento social das tensões 

para a renúncia às satisfações dos instintos. 

b) na pobreza e nas características a ela associadas, em conflito com os valores aprovados para o 

conjunto dos membros da sociedade relativos à ênfase cultural nos modos aceitáveis de alcançar 

os objetivos de sucesso. 

c) na pressão exercida pela disjunção entre os incentivos para o êxito, inculcados pelas normas 

estabelecidas da cultura, e as reais possibilidades de acesso a esse objetivo, limitadas pela 

estrutura de classe. 

d) na incapacidade dos indivíduos situados nas camadas inferiores da estrutura social em incorporar 

a cultura dominante quanto às metas sociais valorizadas e aos meios sociais legítimos para a sua 

realização. 

e) no fracasso dos processos e das instituições socializadoras responsáveis pela transmissão às 

gerações em desenvolvimento das regras e dos valores culturais aprovados socialmente para a 

obtenção do sucesso. 
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8. Observe a figura a seguir:  

 

 
Disponível em: <http://sociologia-tgdoxa.blogspot.com.br>. 

 

A sociedade se organiza em camadas ou estratos. Estes permitem que os membros do grupo tenham 

desiguais oportunidades sociais e recompensas. A figura apresenta uma maneira de organização dos 

grupos por camadas ou estratos. 

Sobre esta, é correto afirmar que 

a) a sociedade brasileira se organiza segundo esses critérios com a ressalva de que as oportunidades 

sociais e recompensas são igualitárias. 

b) os indivíduos que formam o grupo da figura pertencem às castas sociais, pois há uma rígida 

organização das posições das pessoas pelo nascimento. 

c) a divisão social é uma forma de estamento, pois é regulada por normas, de modo que a vida 

particular, com condições irracionais de consumo, impede a formação livre do mercado. 

d) a figura apresenta uma estrutura social formada por classes em que a classe média é composta 

pelas pessoas que estão na base da organização e estão sustentando os demais indivíduos do 

grupo. 

e) há uma desigualdade social provocada pela maneira desigual de distribuição das riquezas 

circulantes no grupo social, no qual aqueles que estão mais acima são sustentados pelos que estão 

na base do grupo. 
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9. Observe os gráficos a seguir. 

 

 
Disponível em: <https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/21>. 

 

Eles representam o tipo de estratificação social presente na organização da sociedade brasileira. 

No processo de produção capitalista, essa estrutura de organização das relações é caracterizada por 

a) um processo de hierarquização dos indivíduos ou grupos no processo de produção, que considera 

a capacidade de consumo um fator de classificação. 

b) uma relação de privilégios que alguns indivíduos possuem em detrimento dos demais com base 

em um conjunto de valores, hábitos e costumes definidos pela tradição. 

c) uma hierarquização rígida, baseada em critérios, como renda, consumo, profissão, etnia, religião e 

hereditariedade, que determinam uma situação de respeitabilidade. 

d) uma sociedade de privilégios diretamente ligados à honra, na qual a nobreza ocupa a administração 

do Estado, harmonizando-se com os interesses do grupo representado pela letra A do gráfico. 

e) uma organização social em constante evolução que possui uma realidade desigual na qual o topo 

da estrutura está localizado na letra E do gráfico, pois, no Brasil, esse grupo se constitui de uma 

população menor que aquele da letra A. 
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10.  Leia o texto a seguir: 
 

 

 

Disponível em:: Datafolha/nov.2013. Obs.: A soma não chega a 100%, pois parte dos entrevistados se 

nega a declarar a renda. Acesso em: junho 2015.  

O conceito sociológico contido no texto faz referência à maneira pela qual os indivíduos se organizam 

socialmente, com base em fatores econômicos, políticos, históricos, religiosos, etc. Portanto, o texto 

se constitui por 

a) um meio de divisão igualitária de gênero. 

b) uma homogeneidade cultural. 

c) uma distribuição igualitária do poder. 

d) um aumento mensal da renda familiar. 

e) uma organização social de base econômica. 

 

 



 
 

 

 

12 

Sociolgia 
 

Gabarito 

 

1. A 

O capitalismo enfrenta problemas que afetam as relações sociais, sendo  importante conhecê-los 

para melhorar as condições de vida. 

b) Errada. As desigualdades ainda se mantêm, apesar das tecnologias e das possibilidades de mudar 

certas situações. 

c) Errada. Há políticas estatais que buscam melhorar os desequilíbrios existentes, intervindo na 

sociedade. 

d) Errada. Há uma relação entre o social e o econômico que preocupa os que dirigem a sociedade. 

e) Errada. Todas as mudanças trazidas pelo capitalismo não conseguiram garantir a felicidade 

humana. Há muitas doenças, falta de solidariedade e conflitos que conturbam a vida humana. 

 

2. A 

O estudo da estratificação social procura entender a maneira como os indivíduos de uma sociedade estão 

divididos no que tange à escala de importância social (considerada aqui como o maior poder de decisão 

e/ou poder econômico dentro do grupo social). Todavia, na sociologia contemporânea o estudo da 

estratificação está se mostrando mais difícil e até mesmo impossível, pois na sociedade capitalista 

moderna a mobilidade social é maior do que nas sociedades tradicionais. Pode-se inclusive conceber 

sociedades modernas em que não há estratificação, pois a mobilidade está atrelada à capacidade 

econômica do indivíduo, que pode ser muito variável. 

 

3. D 

a) Correta. A distribuição de renda desigual fica evidente nas moradias e na urbanização do local. 

b) Correta. O IDH é obtido pela conjugação de vários indicadores de desenvolvimento social. 

c) Correta. É nos membros do grupo pertencente à foto 1 que é focada a ação governamental para 

dirimir desigualdades sociais, pois eles necessitam de intervenção estatal para correção de 

desigualdades que estão além de suas possibilidades. 

d) Incorreta. A questão étnico-racial faz parte da análise da desigualdade social, mas também interfere 

na visão de investimento do capitalismo, que busca focar nos grupos sociais com maior poder 

aquisitivo que podem lhe dar mais retorno. 

e) Correta. Esses programas sociais servem para tentar fazer um ajuste nas desigualdades sociais de 

origem histórica em nosso país. 
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4. B 

A afirmativa A está errada. Rousseau indicou que o as desigualdades sociais são frutos da organização 

da sociedade e da propriedade, e que o homem em estado de natureza é igual ao seu semelhante; a 

afirmativa B está errada, as classes sociais não são estruturas do sistema de castas, pois nelas há espaço 

para a mobilidade social; a afirmativa D está errada. A sociedade capitalista não aboliu os processos de 

diferenciação econômica, na verdade se caracteriza por eles. Quanto à hierarquia social, esta não se 

constrói baseada em princípios de prestígio político e profissional (ainda que eles tenham seu valor 

distintivo), mas sim monetário. A afirmativa E está errada, pois a distinção de pessoas é definida entre 

senhores e escravos. 

 

5. A 

Ao falar em "atribuição de status social", o enunciado se refere ao fato de que tal status não passou por 

uma escolha da pessoa que o possui, mas sim que lhe foi atribuído pela sociedade baseado em uma 

posição ocupada independente dela. Desta forma: 

a) Correta. O status foi atribuído a João pelo simples fato de ser filho de alguém que ocupa certa posição. 

b) Incorreta. Não se trata de uma situação de status social atribuído, mas de uma escolha individual. 

c) Incorreta, pelo mesmo motivo que em B. 

d) Incorreta, pelo mesmo motivo que em B e C. 

e) Incorreta. A situação apresentada não expõe um caso de exemplificação de status social atribuído 

ou não. 

 

6. B 

A afirmativa A esta incorreta, pois a divisão da renda ainda é um problema a ser resolvido no país, e sua 

solução não está somente no combate à corrupção, mas também em uma reestruturação do modelo de 

desenvolvimento nacional. A alternativa B está correta, pois não é por meio dos impostos arrecadados 

que o Estado vai corrigir as desigualdades, mas sim por sua atuação na esfera econômica e social, 

possibilitando que todos tenham alcance a oportunidades de desenvolvimento. A afirmativa C está 

incorreta, pois nem todos os setores estão contemplados no processo de industrialização nacional. A 

afirmativa D está incorreta, pois não há essa hierarquização rígida. As pessoas podem mudar de classe 

social e econômica a partir do esforço individual. Por fim, a alternativa E está incorreta porque o que 

determina a desigualdade social é um maior ou menor poder econômico. A noção de relação de classes 

como determinante de desigualdade social é válida na teoria marxista, mas ela não é mais plenamente 

aplicável em nossa época. 
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7. C 

a) Incorreta. Robert Merton aponta as limitações das teorias psicológicas para explicar a origem do 

comportamento desviado na sociedade contemporânea, como, por exemplo, a estadunidense. 

Tomando a questão como um problema de ordem sociológica, o autor sustenta que a formação do 

comportamento desviado, nessa sociedade, deve-se às contradições entre a estrutura cultural e a 

estrutura social. 

b) Incorreta. Para Robert Merton, as diferentes classes sociais compartilham a mesma estrutura cultural. 

Desse modo, não existe conflito de valores entre elas. Diferentemente, as pessoas em situação de 

pobreza integram e incorporam os mesmos valores aprovados para o conjunto dos membros da 

sociedade, no que diz respeito ao incentivo para a cultura da busca do sucesso. Portanto, a tese de 

Merton refuta as explicações segundo as quais a pobreza produz o comportamento desviado. 

c) Correta. Com base nos estudos de Robert Merton, autor de referência do estrutural-funcionalismo, a 

disjunção entre a estrutura cultural e a estrutura social propicia a formação do comportamento 

desviado. Essa disjunção diz respeito à coexistência, contraditória, de incentivos para o êxito 

(estrutura cultural) e limitação do acesso às condições necessárias para a realização dos objetivos 

de êxito (estrutura social). Trata-se das contradições entre os objetivos visados e os meios 

disponíveis. A limitação dos meios disponíveis, por sua vez, corresponde à estrutura de classe social. 

Assim, os efeitos dessa contradição são sentidos em graus distintos pelas diferentes classes sociais. 

d) Incorreta. Para Robert Merton, os indivíduos situados nas camadas inferiores da estrutura social 

incorporam a cultura dominante quanto às metas sociais valorizadas. No entanto, tomando como 

base a cultura estadunidense, o autor argumenta que essa mesma estrutura cultural preocupa-se com 

os valores relativos aos fins sociais e não estipula regras sociais sobre os meios legítimos para a sua 

realização.  

e)  Incorreta. As teses de Robert Merton se contrapõem claramente à tese de fracasso dos processos e 

das instituições socializadoras responsáveis pela transmissão às gerações em desenvolvimento das 

regras e dos valores culturais aprovados socialmente. De acordo com Merton, as instituições 

socializadoras têm sucesso nessa tarefa de transmissão dos valores existentes. Contudo, a cultura 

existente preocupa-se com os valores relativos aos fins sociais, definidos primordialmente em termos 

de obtenção do sucesso, e não estipula regras sociais sobre os meios legítimos para a obtenção 

desse fim. 
 

8. E 

O fenômeno da desigualdade social apresenta uma característica trágica: para que algumas pessoas 

estejam em uma posição social de muita riqueza, uma grande parte das outras tem de estar em uma 

condição social de pobreza. O Produto Interno Bruto (PIB) de um país é formado por toda a riqueza 

daquela nação, portanto se um membro da sociedade é mais rico, significa que outro membro deverá ser 

mais pobre para que a equação permaneça correta. Com o incremento da acumulação de riqueza nas 

mãos de poucos, significa que a grande maioria viverá em condições de pobreza. A alternativa que 

corresponde a este fato é a E. 
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9. A 

A estratificação é um fenômeno que acontece em todos os grupos sociais. Por meio dela, a sociedade se 

divide em camadas hierárquicas e grupos de afinidade. Essas afinidades podem ser definidas por critérios 

econômicos, religiosos, tradicionais etc. No caso da sociedade capitalista, como o principal indicador 

social é o capital e a posse dele, o processo de hierarquização e de classificação se dá por meio do poder 

de consumo.  

O gráfico mostra a divisão da sociedade brasileira de A a E, correspondendo aos diferentes grupos de 

renda que surgiram com as mudanças econômicas que ocorreram no país desde os anos 1990. Portanto, 

a alternativa correta é a A. 

 

10. E 

O texto e a imagem apresentam a forma de divisão da sociedade brasileira a partir do critério de renda 

das famílias. Demonstra o predomínio da desigualdade econômica na qual grande parte das pessoas 

possuem renda baixa ao passo que alguns poucos possuem renda muito alta. As sociedades podem ser 

divididas em vários critérios, que não apenas o econômico, como por exemplo a religião, a posição de 

nascimento, o sexo, etc. No caso específico predominou o aspecto econômico, sendo correta a alternativa 

E. 
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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-Embriogênese humana-09-09-2019
	intensivoenem-biologia2-Genética do sangue e do sexo-09-09-2019
	intensivoenem-filosofia-Maquiavel-13-09-2019
	intensivoenem-física-Lei de ohm resistores e potência elétrica-09-09-2019
	intensivoenem-física-Termodinâmica-09-09-2019
	intensivoenem-geografia-Agricultura brasileira e a concentração fundiária-11-09-2019
	intensivoenem-geografia-Conflitos no campo e a reforma agrária-11-09-2019
	intensivoenem-história-A era vargas_o governo provisório e constitucional-12-09-2019
	intensivoenem-história-A Primeira República no Brasil_crise-12-09-2019
	intensivoenem-literatura-Pré-Modernismo e Vanguardas Europeias-09-09-2019
	intensivoenem-matemática1-Progressão Aritmética_Definição, termo geral, termo médio e soma-12-09-2019
	intensivoenem-matemática1-Progressão Geométrica_Definição, termo geral, termo médio e soma -12-09-2019
	intensivoenem-matemática2-Operações com arcos-19-06-2019
	intensivoenem-matemática2-Redução ao primeiro quadrante-11-09-2019
	intensivoenem-português-Funções da linguagem-10-09-2019
	intensivoenem-química-Equilíbrio iônico_Ka, Kb, pH e pOH, Kw, Kh-13-09-2019
	intensivoenem-química-Equilíbrio químico_Kc e Kp e Princípio de Le Chatelier-13-09-2019
	intensivoenem-redação-Eixo temático-Comunicação _conceitos-10-09-2019
	intensivoenem-sociologia-Estratificação e mobilidade social-13-09-2019
	pesquisa (final)



